
Kvartalsprognos 3 per den 30 september 2015 

LJUSNARSBERGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

20 15- 10-13 

Totalt korrununen Årsbudget Årsprognos A vv. bud/prog utfall sep budget sep avvikelse period 

Nettokostnader -237 228 - 2 4 6 32S -9 097 -186 198 -177 62 4 

Skatteintäkter 174 7S8 173 4 61 -1 297 130 S30 131 726 

Gen statsbidrag 7S 031 79 207 4 176 S9 24 1 ss 616 

Finansnetto -3 800 -2 727 1 073 -397 -2 8SO 

Totalt 8 761 3 616 -s 14S 3 176 6 868 

101 EKONOMICHEF 

7 620 s 4 64 2 1S6 S28 23 

Vakant utredartjänst ti llsätts den 26 oktober . Vakanta tjänster 

unde r året samt e n förmoda d positiv avvikelse mot budget för 

pensioner medför överskott. 

111 KOMMUNCHEF 

38 88S 36 221 2 66S 31 130 3S 361 

I stort sett sarruna prognos som f öregående månad men en försämrad 

prognos för Räddningsnämnden i Ludvika . Lönepot t , KS d i sponibla 

medel och AFA-pengar genererar ett överskott mot budget . 

120 NÄRlNGSLIVSUTV 

1 385 1 069 316 79 4 9S4 

Restriktivitet till följd av inköpsstoppet medför ett p r ognostise rat 

överskott. Exempelv is ska det inte ske nå got utskick t i ll a l la 

hushål l u nder hösten med information från korrununen . 

122 KANSLICHEF 

4 781 4 748 33 2 793 3 479 

Prognos nära budget och i stort sett liknande som föregående månad . 
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Kvartalsprognos 3 per den 30 september 2015 

Årsbudget Årsprognos A vv. bud/prog utfall sep budget sep avvikelse period 

123 PERSONALCHEI 1 916 1 908 8 969 1 437 

01250 Lägre l önekostnader med anledning av långtidssjukfrånvaro . 

Timvikarie täcker upp del a v tiden . Konsultkostnader kan öka i 

slutet av året med anledning av överflyttning av löneadministration 

till Sydnärkes gemensanuna lönenämnd. 

03741 Prognos för facklig verksamhet är oklar med anledning av att 

kommunen sedan februari 2015 inte har någon lokal representant från 

Kommunal . Troligen konuner en samlingsfaktura från Konununal centralt 

senare under året för insatser i samband med förhandlingar mm. 

03791 Besl ut har fattats att uppvaktning i samband med 25 års gåvor 

kommer att ske vår 2016 . 

03732 Prognos enl. budget med anledning av f l er långtidssjukskrivna 

samt gruppinsats inom IFO . 

140 KOSTCHEF 

Betydligt lägre 1 774 2 943 -1 170 2 399 1 330 

Högre kos t nader för personal beror i största del på att verksamheten 

går över bemanningspl anen med ca 68%. 

Dessutom krävdes ökat bemanningsbehov i samband med inflytten i nya 

köket , invigningen och öppet hus . Fortbildning såsom studiebesök 

och utbi ldningar har under våren krävt e xtra vikarier. 

Livsmede l s kostnaderna beräknas avvika med ca 100 tkr mot budget . 

Förklaringen till detta b eror på olika fa ktorer : Treskil lingens 

invi gningsfest samt öppet hus och en middag för Treskillingens 

omvårdna dspersonal bekostades av kostenhe t en . Knöls temavecka med 

närproducerade varor ledde ti l l högre kostnader än beräknat likaså 

ökade inköp a v svenska och e kologiska r å varor. 

· Hoppas att detta kan starta en diskussion v i lken typ av polic y som 

kostverksamheten ska följa vid inköp. Som d en de l i åtgärdsarbetet 

med att minska livsmedelskos t naderna har kostverksamheten inlett 

ett arbete med att minska svinnet. En nylige n genomf örd mätning 

har visat att det finns mycket resurser a t t spara . 

(Kommentarerna til l större delen skrivna av t i d igare kostche f . ) 

l 60 REKTOR VUXAM 

6 983 6 879 105 6 725 5 236 

Arbetsmarknadse nheten : 

De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat 

unde r verksamheterna 61010 och 61013 är kopplade ti l l 

visstidsanstäl lningar inom arb e tsmarknadsåtgärder . Verksamheterna 

har ti ll sanunans minskade intäkter f rån AF p . g.a . få p l aceringar i 

" Jobb- och utvecklingsgaranti för unga " samt få sysselsättnings- och 

a rbetsträningsplatser . Anpassning av antal anställda h a r påbörjats. 
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Kvartalsprognos 3 per den 30 september 2015 

Årsbudget Årsprognos Avv. bud/prog utfa ll sep budget sep avvikelse period 

Genom att upprätta nya riktlinjer för de tjänster servicegruppen 

utför kan en anpassning av personalstyrkan vara möjlig eftersom 

riktlinjerna bl . a . kan innebära att färre typer av tjänster erbj uds. 

Lönekostnaden för varje anställd är dock inte så hög eftersom 

större delen av anställningen finansieras av bidrag från AF. Att 

sänka kostnaderna genom att säga upp personal ger inte samma effekt 

som fås när det gäller anställningar som inte är kopplade till 

bidrag . Den intäkt som beräknas inkomma till verksamheten enligt 

budget och bemanningsplan utgår från fler anställda än vad som finns 

uppt aget i bemanningsplanen . Regeringens satsningar gällande 

ungdomsarbetslösheten kan ge enheten intäkter som kan användas i 

samverkan med Arbetsförmedl ingen . 

SFI : 

Bidrag f rån Skolverket , 635 tkr för kvalitetshöjning inom SFI . Hur stort 

antal studerande verksamheten kommer att få går inte att förutspå 

eftersom det sker en ständig tillströmning inom etableringen. 

Inkomna bidrag från Migrationsverket gör a t t det finns ett stort 

överskott i verksamheten . Det kan dock ändras ti l l viss del om vi 

har många elever som studerar längre än 6 månader , räknat från årets 

början. Anpassning av personaltäthet i förhål l ande till e l evantal 

och gruppindelning kommer att göras så långt det är möjligt . En 

ökning av bemanningen måste troligtvis ske från mitten av november 

eftersom vi har många i kö till SFI . 

170 FASTIGHETSCHEF 

774 718 56 1 166 581 

Flera kostnadsposter ä r betydligt högre än budgeterat . Några kostnader 

är helt obudgeterade . De rörliga kostnaderna minimeras (endast akuta 

åtgärder som myndighetskrav , vattenläckor, avloppsstopp o dyl . 

åtgärdas) för att väga upp de ökade kostnaderna . Detta räcker dock ej. 

Men tack vare att kostnaderna för el och värme inte går åt k l arar 

verksamheten ett nollresultat för 2015 . 

Nedan redovisas de största kostnadsavvikelserna : 

* 94 tkr obudget erad kostnad för avvikelse mot avtalad volym elkraft 

(avser 2014) . 

*Snöröjning/halkbekämpning prognos -350 tkr mot budget. 

*Grönyteskötsel prognos -200 tkr mot budget (2014 - 190 mot budget) . 

*VA prognos - 50 tkr mot budget . 

*Hissen kommunhuset renoverad f ör att uppfylla gällande lagkrav. 

Obudgeterad kostnad 75 tkr. 
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Kvartalsprognos 3 per den 30 september 2015 

Årsbudget Årsprognos A vv. bud/prog utfa ll sep budget sep avvikelse period 

190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 

101 906 -805 411 75 

Vad det gäller introduktionsersättningen så kommer den att övergå till 

försörjningsstöd den 27 augusti 2015 . Dvs för hyra , uppehälle m. m. för 

september månad och framåt . 

Angående bemanningen så är planeringen at t vara nere på rätt bemanning 

oktober-november 2015 . Någon uppsägning kommer förmodligen att krävas . 

2 10 ÖVERFÖRMYNDAR.NÄMNDEN 

155 203 -48 207 117 

Ökad arbetsmängd til l följd av det stora antalet asylsökande barn har 

medfört att förvaltningschef förstärkt bemanningen under hösten. 

4 10 SOCIALCHEF 

4 641 4 721 - 80 3 570 3 480 

Kommentarer kvarta l sprognos 3: Mycket låga intäkter i form av 

äldreomsorgsavgifter. Ett större underskott mot budget prognostiseras 

även för datorprogramvaror samt högre tjänstgöringsgrad för enhetschef 

funktionsstöd . Det behöver utredas vi l ka programvaror som ska belasta 

detta ansvar och vilka som ska betalas av IT-avdelningen . (Dock 

relativt höga intäkter i form av avgifter för trygghetslarm , som ser 

ut att generera ett överskott f ör trygghetslarmsverksamheten . 

Färdtjänstverksamheten kommer att generera ett överskott.) 

420 ENHETSCHEF IFO 

-337 

-91 

-90 

1 3 168 23 916 -10 7 48 24 747 9 876 -14 870 

Kommentare r kvartalsprognos 3 : Prognosen innebär fortfarande e n myc ke t 

stor negativ avvikelse mot budget. 

För barnplaceringar i familjeh em och på i nstitution prognostiseras ett 

unders kott me d 3653 , 5 tkr mot budget . Sedan föregående månad har det 

tillkommit e t t akut placeringsärende . 

För missbruks verksamheten prognostiseras ett underskott mot budget med 

5162 , 4 tkr. Lejonparten av kostnaderna uppstod årets första sex mån. 

I dagsläget finns e ndast ett par placeri nga r kv a r , varav e n nyligen 

blivit förlängd . Med andra ord kan det skönjas en viss ljusning i 

prognosarbetet . Det ser ut som att missbruksverksamheten har 

stabiliserats på en relativt sett låg kostnadsnivå och at t 

delårsbokslutets a vvikelse mot budget inte kommer att fördubblas . 

Ensa mkommandeverksamhete n prognostiserar ett bättre resultat ä n 

tidigare med 612 , 9 tkr i underskott mot budge t , eft ersedan placeringar 

som inte genererat bidrag från Migrationsverket har avslutats . 

Försörj ningsstödsverksamheten redovisar också en bättre prognos än 
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Årsbudget Årsprognos A vv. bud/prog utfall sep budget sep avvikelse period 

tidigare med 52 , 5 tkr i underskott mot budget sedan " glappet-pengar" 

r edovisats och medel från schabloner beta l ats ut till v e rksamheten. 

LSS presenterar en prognos som inne bär ett underskott med 825 , 4 tkr 

mot budget . Sedan föregående prognos har det tillkommit en korttids
placering. 

För närvarande pågår förberedelser inför återsökni ng av medel från 

Migrationsverket . Rättelser av deklarationer har skickats i n till 

Skatteverket avseende fa kturor som i nte bokfördes i ekonomisystemet 

från verksamhetssystemet i början av året . Detta kommer att medföra 

höga intäkter på IFO vi l ket medför viss balansering av de ökade 

kos tnaderna til l följd av höstens placeringar . 

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS 

16 208 16 126 82 11 913 12 156 
Personligt ombudsv erksamhet upphörde 1/5. Ha r vakanshållit 50 % tjänst 

för att täcka lägre intäkter för pers ombud än budgeterat . 

Pensionsavgång l önebidragsan s t älld 1 oktober sparar ca 30 tkr. Vidare 

h ar tjänstgöringsgraden på dagl ig verksamhet mi nskat genom att 

vakans-hålla del av tjänst ti l l f äll i gt under hösten i samband med 

personalbyte . 

I prognosen är ej medräknat 436 800 kr avseende eventuell retroaktiv 

ersättning för personlig ass i stans fr . o . m. 1 februari 2013 . Domen i 

förvaltningsrätten överklagades till Kammarrätten av 

Frösunda ass i stans. Domen är inte fastslagen . Är återhållsam med 

utgifter för det fall att ärendet s kulle komma att avgöras till 

kommunens nackde l. Inväntar beslut från Försäkringskassan om 

retroa ktiv återbetalning fö r personlig assistans vilket skulle 

innebära en rejäl intäktsökning. 

440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN 

12 535 12 393 142 9 663 9 401 

Kommentarer till kvartalsprognos 3: Prognostiserat överskott t il l 

följd av lägre kostnader för matservice. 

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 

19 791 19 547 244 14 706 14 844 
Tidi gare förväntat övers kott mot budget t i ll följd av vakanshållen 0,6 

årsarbetare . I september redovisas ett underskott på personal kostnader 

me n detta kan vara t ill följd av att semesterperiode ns vikarielöner 

betalas ut i augusti och september. Det ser ändå inte ut att bli ett 

överskott på personalkostnader i dagsläget och därför justeras 

prognosen . Ett större överskott förväntas istället inom matservice

verksamheten till följd av färre sålda matlådor och färre sålda 
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portioner på Tres k illingen. (Ny enhetschef behöver tid fö r att sätta 

sig in i verksamhetens e konomi . ) 

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDEN 

17 700 17 545 155 12 863 13 275 

Korrunentarer till kvartalsprognos 3: matserviceverksamheten 

prognostiserar ett övers kott mot budget med 1 55 t k r . 

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 

6 672 6 574 98 4 874 5 004 

Räknar med ett budget överskott på ca 90000 kr om vi klarar att 

fortsatt inte behöva betala fö r u tskr i vningsklar a pati e nter. Det 

beräknade underskottet med 100000 kr pga ökade kostnader för 

sjukvårdsmaterial , pga av att vi är avta l slösa kompenseras då av 

budget för utskrivningsklara . 

480 ENHETSCHEF REHAB 

3 142 3 355 -213 2 48 1 2 357 
Minskade intäkte r från skolan : 109 tusen 

Ensolution kvalitetsledningssystem för he l a soci ala verksamheten: 

kostnad 200 tusen kronor 

Planerat minskade kostnader i v år verksamhet: 105 tusen kronor 

(vikarier , diesel ) 

Totalt : -212 tusen kronor 

510 BILDNINGSCHEF 

412 

130 

-124 

41 323 43 059 -1 735 24 898 30 992 6 09 5 
Enheten prognosticerar ett unders kott på 1 729 , 7 tkr. 

Antaler elever vid Lindeskolan som fått PUT överstiger stort det 

budgeterad e antalet vilket medför ökade kostnader för kommune n . Til l 

detta kommer även ökade kostnader för asylsökande elever på 

introduktionsprogrammet j ämfört med föregående år. I budget avsattes 

2 milj . kr men ökningen har f ortsatt under bör jan av hösten p rognosen 

pekar nu på en kostnad på 3 , 1 milj . kr. Prognosen är osäke r då antalet 

e l e ver varierar he la tiden. 

Antalet barn inom barnomsorg och förskole klass i Ludvika kommun har 

ökat unde r å ret och kostn aden överstiger budget med 580 t kr . Kostnaden 

för barn i fö rskol e klass i Löa har ökat med 240 tkr jmf med budge t . 
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520 FÖRSKOLECHEF 

-129 -162 33 -70 -96 

52 1 - Garhyttan 

8 128 8 128 0 5 793 6 095 

522 - Åstugan 

3 305 3 305 0 2 513 2 479 

Prognos enligt budget I 20151008 

542 REKTOR GARHYTTESKOLAN 

6 662 7 204 -542 5 544 4 824 

Kommentar kvartalsprognos 3 : 

Konto 44011 : Bi drag från Migartionsveret ej budgeterat. 

Konto 43501 : Extraresurs elev , extraresurs asylelever. Medarbetare 

sjukskiven i omgångar belastar även kontot . 

Konto 4401 1 : All pesonal i internationella klassen som består av 32 

elever är ej budgeterad ?? 

Konto 44301 : Felkonterat mot ansvar 544 . 

Konto 44041 . Asylmåltider . 

544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 

19 843 19 557 

Kommentar kvartalsprognos 3 : 

286 15 581 14 344 

Konto 44011 l önekontot: Utfallet avviker med 1 783 tkr pga tre akut 

insatta elevresurser och en lärare/modersmå lstolk i internationella 

klassen. Utfallet kan förbättras om ytterligare intäkt från 

Migrationeverket kommer in. 

Konto 44081 , administrationskontot : Assistent utanför budget . 

Anställningen är avslutad . 

Konto 44301 säskolan : Långtidssjukskriven medarbetare , samt en lärare 

som bör konteras om. 

Konto 44023 l äromedel : Kommer att vara i balans vid årsskiftet pga 

köps topp 

Konto 44071 fastighet : Fastighetsrelaterade småposter samt 

ombyggnat i on av rum för skolpsyko l og och handikappanpassad 

personalentre. 

Konto 44041 : Kostnader för migartionsmåltider samt pedagogiska 

luncher . 
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