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Ekonomisk lägesrapport juli 2022 
Förslag till beslut  

Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens ekonomiska rapport per 
juli 2022.  

Sammanfattning  
Resultatet till och med juli visar ett överskott om 72,1 miljoner kronor (mnkr). För-
valtningen redovisar en positiv prognos om 50 mnkr för helår 2022.   

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Den ekonomiska rapporten beskriver ekonomiskt resultat och prognos för nämnden till 
och med redovisad månad samt bakomliggande orsaker. Mer utförlig information om 
verksamhetsutveckling i relation till både brukare och medarbetare redovisas i samband 
med uppföljningsrapporterna per mars och augusti samt i årsrapporten.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension  
Förvaltningens ekonomiska rapporter syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk 
stabilitet och hållbarhet över tid, vilket ger förutsättningar för att kunna arbeta med givna 
mål och uppdrag. 

Samverkan  
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 
19 augusti 2022. 

Bilagor 
Inga bilagor har bifogats tjänsteutlåtandet. 
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Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en kortfattad ekonomisk rapport utifrån juli månads 
redovisning och återkommer med en mer utförlig beskrivning av det ekonomiska läget i 
samband med delårsrapporten per augusti.  

Ekonomisk uppföljning  
Utfall till och med perioden  
Resultatet till och med juli för förvaltningen som helhet visar ett överskott om 72,1 
miljoner kronor (mnkr) och en prognos på 50 mnkr för helåret. Nedan anges de viktigaste 
avvikelser i utfall för perioden:  

• statlig ersättning för sjuklönekostnader december tom mars: 25 mnkr  
• expansionsmedel som ännu inte har nyttjats: 32,4 mnkr  
• tillfällig utökning av nämndbidrag: 46,2 mnkr av totalt 85 mnkr  
• förvaltningsgemensam buffert: 26,8 mnkr  
• återbetalning via Kronofogden avseende ett assistansmål: 2,4 mnkr  

Prognos  
Förvaltningen redovisar en positiv prognos om 50 mnkr för helåret.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj om en tillfällig utökning av nämndbidraget för 
nämnden för funktionsstöd på 85 miljoner kronor. Utökningen gäller enbart för 2022 och 
är inte ramhöjande.  

Till och med juli har förvaltningen nyttjat 3,4 mnkr av de extra medel till bland annat 
kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar, satsningar på välfärdsteknik, 
förbättringar i inne- samt utemiljöer och leksaker. Förvaltningens bedömning är att cirka 
50-60 mnkr kommer att nyttjas under året för åtgärder som syftar till att öka 
måluppfyllelse, höja kvalitet i verksamheten, höja kompetens och främja arbetsmiljö 
under resterande delen av året.  

Vidare bedömer förvaltningen att den förvaltningsgemensamma bufferten inte heller 
kommer att nyttjas i sin helhet och därmed bidrar till den positiva prognosen.  

Resultat enligt organisationsstrukturen  
Förvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden om 72,1 mnkr vilket 
motsvarar 1,5 procent av kommunbidraget.  

Avdelning myndighet och socialpsykiatri inklusive administrativa enheter redovisas en 
negativ budgetavvikelse för perioden om 23,1 mnkr. Försämringen jämfört med 
föregående rapport beror på högre än budgeterat kostnader för köpta boendeplatser för 
vuxna och barn. Samtidigt har avdelningen lägre kostnad än budgeterat för statlig 
assistansersättning, återbetalning via Kronofogden avseende ett assistansmål som vunnit 
laga kraft samt korrigering av kostnader som felaktigt belastat första tertial 2022.  

Avdelning bostad med särskild service redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden 
om 26,9 mnkr. Underskottet beror på höga kostnader för övertidsersättning samt 
ersättning för obekväm arbetstid under sommaren. Kompensation för statlig ersättning för 
sjuklönekostnader avseende december 2021 till och med mars 2022, lägre kostnader för 
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kommunalt bostadsbidrag till följd av ändrade regler från Försäkringskassan samt lägre 
än budgeterat kostnader för skyddsutrustning förbättrar resultatet för perioden.  

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden 
på 18,9 mnkr. Överskottet beror bland annat på att verksamheten tagit del av statlig 
ersättning för personalens sjuklönekostnader utan att behöva ta in vikarier eller belastas 
av höga övertidskostnader under årets första kvartal. Detta eftersom även flertal brukare 
har varit frånvarande från sin dagliga verksamhet på grund av sjukdom. Dessutom bidrar 
lägre än budgeterat personalkostnader till det positiva resultatet.  

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 
28,8 mnkr. Främsta förklaring är att medel avsatta för expansion inom bostad med 
särskild service ännu inte har fördelats.  

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för 
perioden på 74,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på nämndens buffert som inte har tagits i 
anspråk och genererar därför ett överskott om 26,8 mnkr till och med juli. Tillfälligt 
utökat kommunbidrag påverkar resultatet för perioden positivt med 46,2 mnkr.  
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