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l 0 l EKONOMICHEF 

7 620,1 5 453,7 2 166 

1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september . Pågående 
rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året) . Räknar därför med 
överskott på personalkostnader med ca 750 tkr . överskott på pensioner 
prognostiseras till ca 1,3 mkr. RIPS-räntan förändrades inte helle r under 
hösten. Räntan baseras på den ekonomiska utvecklingen över tid, och 
tydligen upplever inte RIPS-kommitteen att RIPS-räntan behöver sänkas 
ytterligare, vilket ger en positiv inverkan på budgetavvikelsen för 
kommunens pensionskostnader. 

111 KOMMUNCHEF 

38 885,4 36 229 , 1 2 656 

ögre kostnader för bostadsanpassning. Orsaken är ännu inte klarlagd. 
I övrigt är det ingen förändring av prognosen i förhållande till 
delårets prognos. 

120 NÄRINGSLIVSUTV 

1 385,0 1 340 , 5 45 

122 KANSLICHEF 

4 781,3 4 708,3 73 

Prognos i princip enligt budget. Utbildning för förtroendevalda och 
revisorer under året har medfört extra kostnader. Viss eftersläpning av 
ersättningar till förtroendevalda förekommer . JI:l.get ~;rtjgtöd qtb~J,1; 
·~.fl:ft'el-.:b-å-:r . Inget val antas under 2015. 

123 PERSONALCHEF 

1 915 , 9 1 908,1 8 

Prognos enligt budget . Intäkterna från Försäkringskassan är ersättning 
för arbetsplatsnära stöd som sedan j a nuar i 2014 utges t ill arbetsgi varen 
istäl l et för företagshälsovården . Lägre lönekostnader beror på 
långtidssjukskrivning men där kommer timvikarie att täcka upp till viss 
del från juni 2015 . Prognos för fac klig verksamhet är oklar med 
anledning av att kommunen sedan f ebruari 2015 i nte har någon lokal 
representant från Kommuna l . Troligen kommer en samlingsfaktura från 
Kommunal centralt senare under året för insatser i samband med 
förhandlingar mm. Förtjänstutmärkelser komme r att de l as ut i slutet av 
året . 

140 KOSTCHEF 

1 773,5 2 943,4 - 1 170 
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Prognos enligt delårsrapportens prognos. 

160 REKTOR VUXAM 

6 983,3 7 183 ,2 -200 

Arbetsmarknadsenheten : 
De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat 
under verksamheterna 61010 och 61013 är kopplade till 
viss t idsanställningar inom arbetsmarknadsåtgärder . Verksamheterna har 
tillsammans minskade intäkter från AF p . g . a. få placeringar i "Jobb- och 
utvecklingsgaranti för unga " samt få sysselsättnings- och 
~betsträningsplatser . Anpassning av antal anstäl lda har påbörjats. Genom 

att upprätta nya riktlinjer för de tjänster servicegruppen utför som kan 
en anpassning av personalstyrkan vara möjlig eftersom riktlinjerna bl . a . 
kan innebära att färre typer av tjänster erbjuds. Regeringens satsningar 
3llande ungdomsarbetslösheten kan ge enheten intäkter som kan användas i 

samverkan med Arbetsförmedlingen. 

SFI: 
Bidrag från Skolverket, 635 för kvalitetshöjning inom SFI . Hur stort 
antal studerande ver ksamheten kommer att få går inte att förutspå 
eftersom det sker en ständig tillströmning inom etableringen . I nkomna 
bidrag från Migrationsverket gör att det hitills finns ett överskott i 
verksamhet . Det kan dock ändras om vi ha r många elever som studerar 
längre än 6 månader , räknat från årets början . Anpassning av 
personaltäthet i förhållande till e levantal och gruppindelning kommer att 
göras så långt det är möjligt. 

170 F ASTIGHETSCHEF 

773,5 915,3 -142 

Eftersom uppfölj ningsve rktyget är fördelat på varje objekt blir prognos 
ner slag och objekt mi ssvisande . Jag gör t.ex. inte uppföljning av 
~nöröjning , VA och sophämtning per objekt utan bedömer helheten för dessa 
kostnadsposter . Dessutom finns ingen geme nsam verksamhet för he la ansvar 
170 som egentligen borde stå för kostnaden som volymavvikelsen mot 
e lhandelsavtalet resul terade i (94 tkr, avser 2014). Totalt 
prognostiseras dock ett underskott för ansvar 170 om 200 t kr för hela 
året . 

190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 

100, 5 1 056, 7 -95 6 

Vad det gäller introduktionsersättningen så kommer den att övergå till 
försörjningsstöd den 27 august i 2015. Dvs f ör hyra , uppehälle m.m. för 
septembe r månad och framåt . 
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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 til l detta kommer jag att 
utreda med hjälp av personalchef. 

Inför 2016 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 s t å med för 
··ög bemanning vilket löses genom att övertaligheten finns som resurser 
vid sjukdom och arbetstoppar . 
Tanken med det nya schemat och inför 2016 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 inta kan schemaläggas , tex så är vi 
skyldiga att följa med på asylutredningar ... Det är boendets ansvar att 
se till att ungdom kommer ti ll Göteborg eller Uppsala .. . där dom har sin 
utredning . 

Inför andra halvan av 2015 så har vi en personal som bett om 
entledigande . Sommarvikarer har hela sommaren l egat på en l ägstani vå . 
Vi har f ått prisuppgift på ett återställande av personbilen på 50 000 kr 
~v Toyota . 

210 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
154 , 9 98 , 8 56 

Vakant tjänst under åre t . Positiv avvikelse avseende personalkostnader 
mot periodbudget i augusti med 124,8 tkr . En försiktig prognos ger vid 
handen en positiv avvikelse mot budget för hela året med 56 , 1 tkr . 

410 SOCIALCHEF 
4 640 , 8 4 482 , 4 158 

420 ENHETSCHEF IFO 

13 168 , 0 23 231 , 0 -10 063 

Sammanstäl lning av placeringar pågår . Prognosen är justerad i förhål l ande 
till delårets prognos. En sammanställning för ansö kan om ersättning för 
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mervärdesskatt avseende vårdplaceringar har färdigstä llts 2015-09-15 och 
beloppet uppgår till 665 873 kr . Återstår att stämma av 583 154 kr i I FO: s 
gamla leverantörsreskontra . 

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS 

16 207 , 7 16 060 , 0 148 

Personligt ombudsverksamhet upphörde 1/5-2015 . Har vakanshållit 50 % tjänst 
för att täcka lägre intäkter för pers ombud ä n budgeter at. 
Har fåt t e n e xtra kostnad 70 tkr f ör pers assistans gällande utökning av 
tid, gäl l er tills dess FK beslutat om ev övertagande av kostnaden . 
Pensionsavgång l önebidragsanstäl ld 1 oktober sparar ca 30 tkr. 
- prognosen ä r ej medräknat 436 800 kr avseende eventue l l retroaktiv 
ersättning för personl ig assistans fr . o.m . 1 februari 2013 . Domen i 
förvaltningsrätten överkl agades t ill Kammarrätten av Frösunda assistans . 
Domen är i nte f asts l agen . Är återhåll sam med utgifter för det fall att 
.. t'endet skul le komma att avgöras t ill kommunens nackdel . 

440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN 

12 535 , 0 12 442 , 6 92 

Prognos enl budget. 
Kan bli en avvi kelse i prognosen gällande förbrukningsmatriel på grund 
a v extra inköp då verksamheten ska stå för förbrukni ngmatriel till de 
boende enligt tidigare beslut . 

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 

19 790,8 19 512 , 8 278 

~örväntat överskott mot budget ti l l följd av vakanshål l en 0 , 6 årsarbetare. 

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDEN 

17 700,3 17 670,3 30 

vverskott på äldreomsorgsmåltider . 

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 

6 671 , 8 6 638 , 8 33 

Högre kostnader för sjukvårdmaterial kompenseras genom prognostiserat 
överskott för utskrivningsklara . 

480 ENHETSCHEF REHAB 

3 142 , 3 3 335 , 5 - 193 

Minskade intäkter från skolan : 109 t usen 
Ensol ution kvalitetsledningssystem för hela social a verksamheten : 
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kostnad 200 tusen kronor 
Planerat minskade kostnader i vår verksamhet : 95 tusen kronor (vikarier , 
diesel) 
Totalt : -193 tusen kronor 

510 BILDNINGSCHEF 

41 323,2 42 358 ,5 -1 035 

520 FÖRSKOLECHEF 

11 303 , 7 11 27 0, 6 33 

Prognos enligt budget 

542 REKTOR GARHYTTESKOLAN 

6 662 , 2 6 704 , 4 -42 

544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 

19 843 ,1 19 557 , 3 286 

TOTALT KOMMUNEN 

Bokslut Budget Prognos Avvikelse 
2014 2015 2015 2015 

Verksamhetsnetto -229 098 - 237 228 -245 101 - 7 873 

Skatteintäkter 170 177 174 758 173 694 -1 064 

Generella statsbidrag 80 535 75 031 79 173 4 142 

Finansnetto 338 -3 800 -2 437 1 363 

Resultat 21 952 8 761 5 329 -3 432 


