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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 35 Dnr 2018/188 – 04 

Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta 
med budgetöverskridandet inom social välfärd. 
Återrapport med tidplan sker på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans 
med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsme-
del från Migrationsverket.
Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i framtida 
budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen 
visar ett behov av det.

Beslut
1. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämndens möte den 9 maj 

2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos 
kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans.

2. Arbetsutskottet uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett 
åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. 
Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen presenterar uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt 
utfall för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2018.

Social välfärds resultatavvikelse är mot den periodiserade budgeten 6 052 tkr 
över budget. Det största överskridandet är inom grupperna ekonomiskt bistånd 
och insatser. På grund av flera osäkra scenarier bedöms prognosen för 
försörjningsstöd öka till ett överskridande med 15 000 tkr. Prognosen för 
insatser beräknas till ett överskridande av 24 500 tkr på grund av olika orsaker. 
En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med 
periodens budget för de två områdena följer nedan. 

Helheten för Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 
tkr mot budget om 133 500 kr. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå 
med rambudget om 439 000 tkr
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Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt 
hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % 
kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom 
den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en 
på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område 
Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta inne-
bär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närva-
rande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet.

Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå 
med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verk-
samhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då 
detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades 
dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett 
flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder 
avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av 
att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäk-
rade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovis-
ningen av prognosavvikelser.

Åtgärder för budget i balans
På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april 2018 beslutades 
två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med 
HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna 
ska presenteras på nämndens möte i juni.

Ludvika kommun har anmält intresse av att vara med i Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) utvecklingsprojekt gällande ekonomiskt bistånd, med 
målet att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med projektet är att bidra till 
lägre kommunala biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för 
personalen.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2018 beslutades att, på ordfö-
randens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj 2018, där, för-
utom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, opposit-
ionsråd, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagord-
ningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Välfärd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 april 2018.

2. Bilaga till tjänsteskrivelsen gällande individ och familjeomsorgen daterad 
den 26 april 2018.

Behandling
Hanna Lindgren (S) föreslår att social- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen följande uppdrag:

4



          3(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Förvaltningen får i uppdrar att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social 
välfärd. Återrapport med tidplan ska ske på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

- Förvaltningen får i uppdrar att tillsammans med övriga berörda verksamheter 
se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Återrapport 
på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

- Förvaltningen får i uppdrar till att i framtida budgetuppföljningar skriva in 
åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det.

- Vidare föreslår Hanna Lindgren att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen 
att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen 
och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få 
budget i balans.

-Hanna Lindgren föreslår även att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att 
arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget 
i balans. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

Ordförande ställer proposition på egna förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt detta.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
Tf förvaltningschef 
Ekonom (NA), ekonomienheten
Ekonom (CA), ekonomienheten
Akten

5


	Protokoll förstasida
	Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018
	Beslut SUNAU 2018-05-02
Budgetsituationen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



