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101 EKONOM ICHEF 

Årsbudget 

97 391,4 

7 589,6 

2015-06-10 

Årsprognos Avv_årsb_årsp 

106 898,0 -9 506,6 

7 089,6 500 

Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september. Räknar 

därför med överskott på personalkostnader. Rekrytering påbörjas efter 

semesterperioden. 

111 KOMMUNCHEF 

1 417,7 9 531,2 

Flera budgeterade poster flyttade från 1 april till ekonomichef, 

näringslivsutvecklare och kanslichef. 

120 NÄRJNGSLIVSUTVECKLARE 

1 385,0 1 385,0 

122 KANSLICHEF 

4 775,6 4 742,0 

1 887 

0 

34 

Prognos i princip enligt budget. Utbildning för förtroendevadla och revisorer under 

året har medfört extra kostnader. Viss eftersläpning av ersättningar till 

förtroendevalda förekommer. Inget partistöd utbetalt ännu i år. Inget val antas under 

2015. 

123 PERSONALCHEF 

1 908, 1 1 908, 1 0 

Prognos enligt budget. 

140 KOSTCHEF 

1 666,4 2 943,4 -1 277 

Allmänna kommentarer: 

Betydligt lägre intäkter än budgeterat har delvis sin förklaring i en mycket lägre 

försäljning till hemtjänsten. Allt fler äldre är "piggare" och kan laga egen mat. 

Övergången från varma till kalla matlådor kan också ha påverkat att ett färre antal 

matlåder har sålts. Orsaken till övergång ligger i att dem varma matlådorna inte 

klarar varmhållning och riskerar således bakteritillväxt. Vidare påverkar 

näringsinnehållet negativ av varmhållning. En matlåda innehållande kall mat riskerar 

inte att bli dålig och har ett bättre näringsinnehåll . Dessutom ger en kall låda en 
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större valmöjlighet för konsumenten då denna kan bestämma själv när maten ska 

konsumeras. 

Högre kostnader för personal beror i största del på att kostverksamheten går över 

bemanningsplanen med ca 68%. Detta är överrenskommet med Bo Wallströmer. 

Dessutom krävdes ökat bemanningsbehov i samband med inflytten i nya köket. Både 

invigningen och Öppet hus krävde extra bemanningsresurser. Fortbildning såsom 

studiebesök och utbildningar har under våren krävt extra vikarier. 

Livsmedelskostnaderna beräknas avvika med ca 100 tkr mot budget. Förklaringen till 

detta beror på olika faktorer: treskillingens invigningsfest samt öppet hus och en 

middag för treskillingens omvårdnadspersonal bekostades av kostenheten. Knöls 

temavecka med närproducerade varor ledde till högre kostnader än beräknat likaså ökade 

inköp av svenska och ekologiska råvaror. Hoppas att detta kan starta en diskussion 

vilken typ av policy som kostverksamheten ska följa vid inköp. Som den del i 

åtgärdsarbetet med att minska livsmedelskostnaderna har kostverksamheten inlett ett 

arbete med att minska svinnet. En nyligen genomförd mätning har visat att det finns 

mycket resurser att spara. 

160 REKTOR VUXAM 

6 835,4 7 245,4 -410 

Arbetsmarknadsenheten: 

De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat under 

verksamheterna 61010 och 61013 är kopplade till visstidsanställningar inom 

arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna har minskade intäkter från AF p.g.a. få 

placeringar i jobb- och utvecklingsgaranti för unga samt sysselsättnings- och 

arbetsträningsplatser. Anpassning av antal anställda har påbörjats. Det är dock svårt 

att minska på personalstyrkan inom 61013 eftersom det antal hushåll servicegruppen har 

som kunder, ökat med 40 % sedan 2010. Mycket få placeringar från AF och inga personer 

i behov av sysselsättningsplats via socialtjänsten, gör att den service kommunens 

verksamheter vanligtvis får, tyvärr måste minska i omfattning. Förhoppningsvis kommer 

vi i år att erhålla ett statsbidrag på 200 för tecknande av en överenskommelse med AF 

gällande arbetslösa unga. Detta kan i sin tur resultera i riktade medel till att 

arbeta med ungdomsarbetslösheten 2016. 

SFI: 

Intäkt från Skolverket för kvalitetshöjning inom SFI. Bidraget för projektet ska 

finansiera lönekostnader för 80% SFl-lärare, 25% IKT-pedagog samt inköp av datorer och 

läsplattor. 

Hur stort antal studerande verksamheten kommer att få, går inte att förutspå. 

Anpassning av personaltäthet i förhållande till elevantal och gruppindelning kommer 

att göras så långt det är möjligt. Det råder brist på undervisningslokaler på 

Kopparhyttan, vilket gör att vi tvingats flytta delar av verksamheten till Stora 

Gården. 
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På kort sikt kommer framförallt behovet av grundutbildning successivt öka allt 

eftersom elever blir färdiga med sina SFl-studier. Vi har ett flertal utländska elever 

inom alla de grundkurser vi idag erbjuder som närundervisning. I höst måste vi därför 

som minst stärka upp med ytterligare 50 % lärartjänst. 

170 FASTIGHETSCHEF 

773,5 773,5 0 

Flera kostnadsposter är betydligt högre än budgeterat. Några kostnader är helt 

obudgeterade och då de rörliga kostnaderna utgör så liten del av den totala budgeten 

går det inte ihop trots att dessa rörliga kostnader minimeras (endast akuta åtgärder 

som myndighetskrav, vattenläckor, avloppsstopp o dyl. åtgärdas). 

Det medför att ett underskott på totalt 200 tkr prognostiseras för ansvar 170 2015. 

Nedan redovisas de största avvikelserna som orsakar detta underskott: 

* 94 tkr obudgeterad 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 för att uppfylla gällande lagkrav. Obudgeterad kostnad 

75 tkr. 

190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 

0 1110,7 -1111 

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 att vara nere på rätt bemanning oktober -

november 2015. Någon uppsägning kommer förmodligen att krävas. 

Ansvar 190 har dessutom 4 i peronalgruppen som står för väldigt många 

korttidssjukskrivningar. 

Under 2014 stod dessa 4 medarbetar för 21 st korttidsjukskrivningar. En av dessa 

medarbetare började sin anställning 1 april 2014. 

Fram till nu 2015 står dom för 11 st korttidssjukskrivningar och en längre. 

Detta kostar naturligtvis pengar och orsaken till detta kommer jag att utreda med 

hjälp av personalchef. 
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Inför 2015 så påbörjas ett arbete med ett nytt schema som ska anpassas efter 

bemanningplanen. Tanken är att personalgruppen skall påbörja det nya schemat den 1 

september. Vi kan eventuellt fortfarande då stå med för hög bemanning vilket löses 

genom att övertaligheten finns som resurser vid sjukdom och arbetstoppar. 

Tanken med det nya schemat och inför 2015 är att schemalägga 10,5 av de 11 tjänster 

som vi förfogar över. 

Den sista 0,5 är tänkt att ta till vid arbetstoppar, beredskap och annat oförutsett 

som sker i vår verksamhet. 

Vi har en del aktiviteter som inte kan schemaläggas, tex så är vi skyldiga att följa 

med på asylutredningar. Det är boendets ansvar att se till att ungdom kommer till 

Göteborg eller Uppsala, där dom har sin utredning. 

210 BERGSLAGENS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

131,2 160,0 -29 

Prognos i princip enligt budget. Inköp av datamodul har genomförts under året. 

410 SOCIALCHEF 

4 544,8 4 482,4 62 

Enhetschef funktionsstöd arbetar heltid sedan maj månad, tjänsten budgeterad till 

75%. Beräknat underskott -20 tkr. Trygghetslarm, högre kostnader än vad som 

budgeterats. Kostnaderna för trygghetslarm har de senare åren varit högre än 

budgeterat, samt kostnaden beräknas öka under året. Minskade kostnader beräknas för 

färdtjänst. 

420 ENHETSCHEF IFO 

3 097,5 880,5 -7 783 

Totalt för IFOs verksamhet beräknas ett underskott med 7783 tkr på årsbasis. 

Verksamhet 56701 familjehemsvård barn och ungdom beräknas gå med ett underskott under 

året med ca 2226 tkr. 

Verksamhet 56813 behovsprövad öppenvård barn och ungdom är ej budgeterad verksamhet, 

beräknas gå med ett underskott på 660 tkr på årsbasis. 

Verksamhet vuxna missbrukare institutionsvård beräknas gå med ett underskott på 4192 

tkr. Detta kan förklaras med att det under året pågår tre placeringar på SiS 

institution till en kostnad på 4500 kr/dygn samt att det under året är en mycket stor 

del placeringar på institution under frivilliga former. 

Verksamhet 55611 familjehemsvård vuxna missbrukare beräknas gå med ett underskott på 

397 tkr, då det finns en långvarig placering. 

Verksamhet 57122 skyddat boende är en ej budgeterad verksamhet. Där finns en beräknad 

kostnad på 50 tkr. 

Verksamhet 54011 IFO gemensam administration beräknas gå med ett underskott på 215 

tkr då organisationen på IFO ändrats under 2015 för att prova en ny ledningsform med 

en enhetschef och en gruppledare för barn och ungdomsgruppen samt för att klara av det 
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lagstadgade kravet gällande familjehemsvården. För att klara kravet på 

familjehemsutredningar samt att säkerställa kvaliteten på barnavårdsutredningar har 

ytterligare en person visstidsanställts under 2015 utöver budget. 

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMSORG 

6 028, 7 6 060,0 -31 

Pers ombuds vht upphörde 1/5. Har vakanshållit 50 % tjänst för att täcka lägre 

intäkter för pers ombud än budgeterat. 

Har fått en extra kostnad 70 tkr för pers assistans gällande utökning av tid, gäller 

tills dess FK beslutat om ev övertagande av kostnaden. 

Totalt sett antas ansvar 430 uppvisa en liten avvikelse mot budget vid årets slut. 

440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN 

2 303,2 2 303,2 0 

Prognos enl budget. 

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 

9 514,6 9 514,6 0 

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 

7461,3 7461,3 0 

Prognos enligt budget. 

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 

6 599,9 6 754,0 -154 

Ett beräknat budgetunderskott med 124000 kr pga ökade kostnader för 

sjukvårdsmaterial. Detta beror på att vi är avtalslösa och prognosen bygger på att det 

fortsätter att vara så under året. 

480 ENHETSCHEF REHAB 

3091,7 3 091 ,7 0 

Budget helår enligt prognos 

510 BILDNINGSCHEF 

1 119, 1 2 313,3 -1 194 

Enheten prognosticerar ett underskott på 1 194 tkr. 

Anta ler elever vid Lindeskolan som fått PUT överstiger stort det budgeterade antalet 

vilket medför ökade kostnader för kommunen. I budget avsattes 2 milj. kr men prognosen 

pekar nu på en kostnad på 3,2 milj. kr. Till detta kommer även ökade kostnader för 

asylsökande elever på introduktionsprogrammet jämfört med föregående år. 
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520 FÖRSKOLECHEF 

Noll är prognosen 

521 FÖRSKOLECHEF 

Noll är prognosen 

522 FÖRSKOLECHEF 

Noll är prognosen 

Årsbudget 

-162,0 

8 001,3 

3 241,2 

542 REKTOR GARHYTTESKOLAN 

6 580,9 

Prognos enligt budget 

544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 

9 486,7 

Prognos enligt budget 

2015-06-10 

Årsprognos Avv_årsb_årsp 

-162,0 0 

8 001,3 0 

3 241,2 0 

6 580,9 0 

9 486,7 0 


