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Kontorens  kommentarer  driftsredovlsnlng Månadsupptöijning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVISNING

Övergripande  kommentar

Med anledning av den negativa prognosen, råder stor ekonomisk  återhållsamhet

för samtliga kontor.

Kommunchef

Utifrån den kunskap som finns idag om utredningskostnader och kostnader för

"Överenskommelse Civilsamhället" ser det ut som att det blir ett överskott med
1 700 tkr för kommunchef. Ökningen av överskottet jämfört med föregående

månadsuppföljning beror också på att verksamheten kommer att få projekt-

intäkter på övergripande nivå, 530 tkr, som avser medarbetares ordinarie

arbetstid.

Personalkontor

Överskott 775 tkr på grund av vakanser under pågående ersättningsrekrytering

efter pensioner och medarbetare som har studieledighet samt föräldraledighet.

Näringslivskontor

Näringslivskontoret kommer att bidra med en summa på 250 tkr 1 besparing.

Detta härrör ifrån kommande intäkter på projektsidan [Kickstart digitalisering

och Grön rehab) men också ifrån effektiviseringsåtgärder som innebär en

försiktighet i aktiviteter under året.

Medborgarkontor

Administrativa enh ten +300 tkr

Positiv avvikelse med anledning av personalvakanser och lägre personal—

kostnader i allmänhet.

Kommunikationse he n +200 kr

Positiv avvikelse med anledning av personalvakanser.

lT-enhe en -200 tkr

Negativ avvikelse med anledning av att antalet licensanvåndare har ökat mer än

budgeterat.
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Kontorens  kommentarer  driflsredovisning Månadsuppföijnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskotlet

uridiska enheten +  -  0 kr

Ekonomin löper på enligt plan.

Ekonomikontor

Ekonomikontoret som helhet prognostiserar ett underskott på -600 tkr. Hög

personalomsättning skapar ett överskott på personalkostnaderna men driver

samtidigt konsuitkostnader framför allt på upphandlingssidan. Budgeterade

kostnader uppgår till 24 tkr men utfallet beräknas till 1 100 tkr. Förbättringen

jämfört med föregående prognos beror på att en medarbetare kommer att vara
föräldraledig från och med oktober samt att en uppgradering av upphandlings-

systemet skjuts på framtiden. Extra kostnader kopplade till ett stort antal

nyrekryteringar så som annonsering och utbildning har också tagits med i

prognosen.

Samhällsbyggnadskontor

Fastighet -9060 tkr

Fastighet prognostiserar ett underskott om -9060 tkr och är kostnader till följd

av de investeringar som genomförs i år. -7450 tkr består av omfördelning från

investeringsprognos.  -161  3 tkr består av sådant som inte varit budgeterat i

investeringar utan som går direkt på driften. Den sistnämnda utgörs av

utrangering av Klövervägen 20 och den tillfälliga etableringen av Gärdesta

modulskola.

En notis gällande fastighet är ett eventuellt bidrag om +600 tkr från boverket.

Dessa är ej intagna i prognos och vi behöver klarhet i eventuellt krav för hur

pengarna får användas/hanteras.

Gata park  0  tkr

Gata/park klarar inte av vinterns högre nivå av vintervägskötsel inom ram. Har

nu dragit ner på övrig drift samt inväntar hur november och december påverkar.

Underskottet kommer generera  -1000  tkr i underskott. Men samtidigt har Gata

park kraftigt minskat sin investeringsvolym vilket även minskar kapitaltjänst-

kostnader som då kvittas mot underskottet. Därför prognostiseras noll.
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Kontorens kommentarer driftsredovisnlng Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskoltet

Teknisk service -700 tkr

Teknisk Service befinner sig just nu  i  en tvist som med stor sannolikhet kommer

påverka driftkostnaderna med -1000 tkr. Verksamheten kommer kunna hantera -

300 tkr men prognostiserar ett underskott om -700 tkr.

Plan och utveckling +700 tkr

Kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterad nivå. På grund av fördyringar av
kollektivtrafiken så beräknas ändå överskottet bli +700 tkr.

VA-verksamhet

inga avvikelser i nuläget. Eventuella avvikelser hanteras inom kollektivet samt

med fonderade medel.

Bygg— och miljökontor

Bygg- och miljökontoret redovisar överskott i personalbudget på grund av

vakanser samt ett mindre överskott för bostadsanpassningsbidrag. Under våren

och försommaren har stora byggprojekt hanterats och helårsprognosen för

kontoret beräknas till ca 500 tkri överskott.

Räddningstjänst

Helårsprognosen pekar på ett mindre överskott på 25 tkr om man ser till ett

"normalår" - dock kommer självrisken på drygt 800 tkr kopplat till skogsbranden
i juni att påverka i en negativ riktning.

Revision

ingen avvikelse beräknas

Överförmyndarverksamhet

En ny beräkning av kostnaderna för ensamkommande barn har gjorts och

verksamhetens underskott beräknas nu till -350 tkr.

Kultur- och fritidskontor

Överskottet på 500 tkr härrör från hyreskostnaden till Missionskyrkan, då den

inte faller ut förrän i augusti. [ övrigt löper ekonomin på enligt plan.
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Kontorens kommentarer driftsredovlsnlng Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Barn och  utbildning

Barn och  utbildning beräknas gå med ett underskott på -6 600 tkr på helåret.

Grundskolans underskott beror huvudsakligen på pel'sonalkostnader(-5 300 tkr]

höjning av interna hyror [-1 000 tkr). Ett större underskott prognosticeras nu för

gymnasieskolan eftersom antalet elever som vi räknat med att komma till bland

annat introduktionsprogrammen i budgeten minskat under året (ca -2 000 tkr).

Detta underskott slår inte ut helt och hållet eftersom pengarna finns kvar till viss

del på centrala kontot (1 000 tkr]. Vidare är momskompensationen

överbudgeterad  (-400  tkr) samt prognos för återsöken har reviderats

[—1 000 tkr). Normalfallet när en elev slutar så försvinner kostnaderna samt

återsöket i takt men avvecklingstiden matchar inte bidraget. Sedan har skolan

valt att låta elever gå kvar som överklagar sitt utvisningsbeslut och då kan inte

pengar återsökas. De som fått beslut om uppehåll går över till ordinarie peng och

den finns inte budgeterad. Grundsärskolan går mot ett bättre utfall än budget då

det kommer färre elever till hösten än budget. (1 100 tkr)

Arbetet med att nå budget i balans utgår ifrån insatser på kort respektive lång
sikt. På kort sikt genomförs ett antal åtgärder, vilka kan ge effekt under

innevarande år. Utöver uppmaningen till verksamheterna om allmän ekonomisk

återhållsamhet minskas mottagningsenheten med 1,25 tjänst och en
rektorstjänst hålls vakant under höstterminen. I västra området som idag har

stora underskott vidtas åtgärder för att minska kostnaderna.

Åtgärder som kan ge effekt på lång sikt är planerna på en organisatorisk

sammanslagning av 7-9-skolorna vilket innebär att vi får en ekonomisk enhet

med gemensamt ledarskap för Vallaskolan och Ekebyskolan. Valla F-6 samlas i en

ny skolbyggnad år 2020 vilket idag har ett underskott på ca 2 500 tkr. En

eventuell översyn av de höga kostnaderna för små skolor kan på sikt ge

besparingar på mellan 3 000  — 6 000 tkr per är per enhet.

Vård och omsorg

Vård och omsorg visar en prognos på totalt - 25 900 tkr i underskott.

Förvaltningsövergripande prognos visar  — 700 tkr. Främst beroende på

konsultkostnader.

Individ familj och arbete, visar underskott på - 22 900 tkr. Avvikelsen från

föregående månad -650 tkr.

IFA stab -1 700 tkr beror på högre personalkostnader pga. av omorganisation.

Avvikelse från föregående månad -100 tkr.
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Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsupplöijnlng

Kommunstyrelsen

Lednlngsutskotlet

Arbetsmorknadsenheten + 2 200 tkr  främst beroende  på lägre kostnader för

försörjningsstöd samt lägre personalkostnader. Avvikelse från föregående månad
+  600 tkr [minskade kostnader för försörjningsstöd).

Barn och ungdomsgruppen - 7 400 tkr pga. höga placeringskostnader,

konsultkostnader samt personalkostnader. Avvikelse från föregående månad

totalt -3 000 mkr var av -1 300 tkr placeringskostnader samt -1 700 tkr

personalkostnader.

Vuxen gruppen -2 450 tkr främst beroende på höga personalkostnader samt

konsultkostnader. Ingen avvikelse från föregående månad.

Integrationsenheten -13 500 tkr budgeterat högre schablonintäkter än faktiskt

utfall. Avvikelse från föregående månad +1 200 tkr pga. lite högre intäkter samt
lägre personalkostnader.

Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1 400 tkr. Kostnaderna för

nya gruppboendet är lägre än budgeterat. ingen större avvikelse från föregående

månad.

Äldreomsorgen lämnar en prognos på -3 700 tkr, varav Hemtjänsten 0 tkr och

Äldreboende -  3  700 tkr. Avvikelsen från föregående månad för rehab och

sjuksköterskegruppen är -4 000 tkr, där de stora posterna är rekryteringar till

vakanta tjänster, OB tillägg ej ifyllt tidigare för sjuksköterskor, rättningar i

personallistor och missad prognos föreskrivna hjälpmedel. Avvikelsen för

särskilt boende är 3 400 tkr från föregående månad vilket till främst är

personalkostnader. Äldreomsorgen har fått 5 000 tkr  i stimulanspengar  för ökad

bemanning under 2018 som är med i budget.

En stor osäkerhet finns för fördelning av pool och timanställda i samband med

nya modulen i ekonomisystemet "Budget och Prognos". Arbetet med att

säkerställa kostnaderna för timanställda i prognosarbetet pågår.
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Kontarens  kommentarer  investeringsredovlsnlngen MånadsuppfÖIJning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

KONTORENS KOMMENTARER

INVESTERINGSREDOVISNINGEN

Kommunchef

Krisbere ka övrit

Ingen avvikelse beräknas.

Medborgarkontor

Elektr niska infartstavlor  -  () tkr

i nuläget beräknas investeringen kosta 180 tkr mer än budget.

lT-investerin ar 132 tkr

Mindre överskott pga förbättrade leverantörsavtal.

F  lytt serverrum

Löper på enligt plan.

Samhällsbyggnadskontor

Generell kommentar: SBK har nu minskat sin investeringsvolym med  20%.

Fördelat som följande.

Plan Och Mark: +11 511 tkr

Gata Och Park: +21 703 tkr

Fastighetsenheten: +23 950 tkr

Kommentar: +1  6  500 tkr består av bättre prognos efter ökade krav att

entreprenörer ska lämna mer korrekt bild av läget. Det bygger även på att nya

beställningar iform av iokaianpassningar och utredningar stoppas. Övriga +7 450

utger ett -7 450 på driften då det är en omfördelning. Många projekt ligger i

kritiskt läge, därav uppskattas prognosen till ovanstående belopp.

Samhällstekniska Enheten:  +638  tkr

Val—kollektiv: +7 276 tkr

Räddningstjänst

Investeringar kommer att genomföras i enlighet med budget.
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Kontorens kommentarer  investeringsredovlsnIngen Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Lednlngsutskottet

Kultur- och fritidskontor

Det prognosticerade  värdet  motsvarar investeringsbudgeten.

Barn och utbildning

Prognosen för investeringar ser  inte  ut att hålla.  Därför  har skolnämnden skickat

ett  underlag om att  utöka  investeringsramen.  Detta  är på grund av de

nybyggnationer som sker.

Vård och omsorg

Ingen avvikelse beräknas
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Finansförvaltningen Månadsupplöljnlng

Kommunstyrelsen

Lednlngsutskottet

FINANSFÖRVALTNINGEN

Resultat

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott  i  driftsbudgeten med 38 693 tkr,

de största underskotten prognostiseras på Samhällsbyggnadskontoret 9 060 tkr,

Barn och Utbildning 6 679 tkr samt Vård och omsorg 25 909 tkr. [ förhållande till

föregående prognos har nämndernas prognos försämrats med 4 751 tkr

Finansförvaltningens prognos uppgår totalt till ett underskott på 10 257 tkr.

Totalen är  i  princip oförändrad sedan föregående prognos men innefattar två

större förändringar, dels en överskottsutdelning från Kommuninvest på 2 679

tkr, dels ytterligare ökade pensionskostnader på 2 951 tkr då KPA har uppdaterat

tidigare intjänade pensionsrätter för ett femtontal personer samt en

slutregleringspremie för en person som avgått ur tjänst.

De största avvikelserna består av pensionskostnader som nu beräknas till 13 650

tkr högre än budget enligt KPA's senaste pensionsskuldsberäkning och beräkning

enligt ovan samt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som minskat

med 2 659 tkr i jämförelse med budget, baserat på SKL's senaste

skatteunderlagsprognos i cirkulär 18:18.  N ettot av arbetsgivaravgifter och P0—

pålägg beräknas ge finans en ökad intäkt med 4 328 tkr då personalkostnaderna

är högre än budgeterat.

Årets resultat beräknas uppgå till -35 525 tkr vilket innebär en budgetavvikelse

på —48 950 tkr. Prognosen för årets resultat har sedan föregående uppföljning per

sista april försämrats med 4 718 tkr.

 

Resultaträkning Bokslut Budget Prognos

(belopp i tkr) 2017 2018 2018

Verksamhetens intäkter 409 142 399 895 399 896

Verksamhetens kostnader -1 590 037 —1 672 475 -1 725 255

Avskrivningar -51 354 -58 987 -55 877

Verksamhetens nettokostnader -1 232 249 -1 331 566 -1 381 236

skatteintäkter 974 857 998 062 1 001 381

Generella statsbidrag och utjämnlng 320 542 348 206 342 228

Fina nslella Intäkter 5 687 3  439 6 731
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Finansförvaltningen Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Resultaträkning Bokslut Budget Prognos

(belopp I  tkr) 2017 2018 2018

Finansiella kostnader -3 075 -4 716 -4 629

Årets resultat 54 953 13 425 -35 525

Resultat efter balanskravsutredning 64 953 13 425 -35 525

Kommunstyrelsens  förfogande

Av det beslutade förfogandet på  4  531 tkr har 1 130 tkr delats ut. Återstående

belopp 3  401 tkr ingår inte  i  det prognostiserade resultatet. Eventuellt belopp

som inte fördelas ut kommer att höja resultatet.

Kommunstyrelsens förfogande 2018 4  531 Beslutsdatum

(belopp itkr)

Heltidsbrandkårens 50-års jubileum 250 KS 514 2018-02-15

PRO Sala Rockkören 30 KS 515 2018-02-15

Arkiv Västmanland 65 KS §16 2018-02-15

Val till riksdag, kommun och landsting 750 KS 520 2018-02-15

Sala Folketspark & Husförening 35 KS 530 2018-03-08

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande 3 401

Likviditet

Likviditeten har under lång period varit stabil men har under första delen av året

sjunkit mycket. Upplåningsbeslutet som fullmäktige tagit för 2018 uppgår totalt

till 250 000 tkr och av det kommer 100 000 tkr att lånas upp i juni. På grund av

den höga investeringsbudgeten och de stora byggprojekt som pågår är det nu

mycket viktigt att följa hur likviditeten utvecklas samt att göra realistiska

lyftplaner för investeringarna för att ha möjlighet låna upp vid rätt tidpunkt.

Utfallet i driftsredovisningen har också stor påverkan på den allt sämre

likviditeten.
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Finsnsförvaltningen Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskouet

Resultatanalys tom Maj

Det ekonomiska  utfallet  för maj uppgår  till ett positivt resultat på  9  mkr  vilket  är

väldigt  lågt i  jämförelse med de senaste åren där vi  legat  på ett snitt på ca 50 mkr

vid den här tidpunkten på året. Det som skiljer sig åt markant är verksamhetens

intäkter som är ca 60 mkr lägre än 2017 och ca 70 mkr lägre än 2016.

Periodutfallet för hela kommunen i jämförelse med budget är 103% vilket

motsvarar ca -39 mkr beräknat på helår. Utfallet för Barn och utbildning ligger på

99% men då ärinte lönerevisionen för lärarna färdig. KS periodutfall uppgår till

104% och Vård och omsorgs periodutfall är 105% vilket beräknat på helår

stämmer väl överens med deras prognos.

Resultat Jan-Maj
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Utvalda  Nyckeltal Månadsuppfölimng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskcttet

UTVALDA NYCKELTAL

Nyanlända barn iskolålder
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Utvalda Nyckeltal Månadsupplöljnlng

Kommunstyrelsen

Lednlngsutskollet
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Utvalda Nyckeltal Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Likviditet  per  månad  samt  ackumulerad 2018
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SALA KOMMUN

DRIFTSREDOVISNING

2018-05-31

Nämnd/Kontor

Total

1 Kommunstyrelsen

RESULTAT

10  Kommunchef

11  Personalkontor

12  Näringslivskontor

13  Medborgarkontor

14  Ekonomikontor

15  Samhällsbyggnadskontor

17  Bygg- Och  Miljökontor

18  Räddningstjänsten

2  Revision/Överförmyndare

RESU LTAT

20  Revision

21  Överförmyndarverksamhet

Årsbudget Ny prognos  Auvlkelse

—13 425

205 580

8  109

13 072

6  064

41 949

13 157

88 881

10 765

23 583

4 317

854

3 463

35 525

211 835

6  421

12 297

5 814

41 649

13 757

97 941

10 399

23 558

4 667

854

3 813

-48 950

-6 255

1 688

775

250

300

-600

-9 060

366

25

-350

-350

Period—

budget

-2 236

86 638

3 873

6 038

2 527

20 846

5 478

34 559

4 498

8 819

1799

356

1443

Period-

utfall

11 617

90 162

2 992

5 416

2 121

20 928

5 636

40 253

4 041

8 777

2 081

111

1 970



Nämnd/Kontor

4  Kultur  Och Fritidsnämnd

RESULTAT

43 Kultur Och Fritidsnämnd

6  Skolnämnd

RESULTAT

60 Barn Och Utbildning

7 Vård- Och Omsorgsnämnd

RESULTAT

70 Vård Och  Omsorg

9  Finans

Period-

Årsbuclget Ny prognos Avvikelse budget

45 479 45 979 500 19 353

46 479 45 939 500 19 368

512 596 519 274 -5 579 215 545

512 596 519 274 -5 579 216 545

542 520 553 529 --25 909 226 108

542 620 568 529 -25 908 226 103

-1 325 017 —-1 314 750 -10 257 -552  794

Period-

utfall

19 780

19 780

214 254

214 254

238 317

238 316

—552 977



SALA KOMMUN

INVESTERINGSREDOVISNING

2018-05-31

Total

1  Kommunstyrelsen

10  Kommunchef

Projekt

101  Civilt Försvar

Projekt

13  Medborgarkontor

Projekt

134  It-Enheten

Projekt

135  Kommunikationsenheten

Projekt

15  Samhällsbyggnadskontor

Projekt

152  Plan  Och  Utveckling

Projekt

153  Gata  Och  Park

Projekt

154  Ver-Kollektiv

Projekt

155  Kart  Och Mät

Projekt

156  Fastighetsenheten

Projekt

157  Teknisk Service

Projekt

158  Samhällstekniska Enheten

Projekt

Årshudget  Ny Prognos

381 565

373 540

2  386

2  386

2  557

2  107

450

360 322

14 039

37 150

22 900

425

280 108

300

5 400

312 035

304 010

2  386

2  386

2  605

1975

630

290 744

2 528

15 447

15 624

425

251 658

300

4 762

Avvikelse

69 530

69 530

132

-180

69 578

11 511

21 703

7  276

28 450

638

Ack  Redovisning

48 771

47 990

20

20

419

419

45 224

-416

1036

2 522

41 623

459



Årsbudget Ny Prognos Avvikelse  Ack  Redovisning

18 Räddningstjänsten

Projekt 8  275 8  275 2  327

180 Räddningstjänsten

Projekt 8  275 8 275 2  327

4  Kultur  Och Fritidsnämnd

Projekt 350 350 128

43 Kultur Och Fritid

Projekt 350 350 128

431 Kultur

Projekt 200 200 128

432 Fritid

Projekt 150 150

6  Skolnämnd

Projekt 6 675 6  675 422

60 Barn Och Utbildning

Projekt 6 675 6 675 422

600 Central Verksamhet

Projekt 6 675 6 675

605 Gymnasiet

Projekt . 44

605 Gymnasiet

Projekt 378

7  Vård- Och Omsorgsnämnd

Projekt 1 000 1 000 231

70 Vård Och Omsorg

Projekt 1 000 1 000 231

701 Voo Nämndsövergripande 1 000 1 000

Projekt

704 Omsorg Om Funktionshinder

Projekt 167

705 Omsorg Om Äldre

Projekt 64
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Kostnader och intäkter  i  samband med
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Barn och Utbildning

Barn och utbildning har under åren 2014-2018 växt med ett stort antal barn, vissa år har det varit ett

högre tryck än andra. Nedan kommer en redovisning att ske hur verksamheten har anpassats efter

just dessa toppar samt de ekonomiska förutsättningarna.

För att ge en bra bild över de senaste åren så har 2014 använts som startår innan den stora

anstormningen av nyanlända.

Sedan 2015 till idag har vi tagit emot 700 nyanlända ungdomar varav 473 av dessa har stannat i Sala

och ingår i dag i skolans verksamhet. Nedan finns en tabell som beskriver ökningen av elever i skolan

2014-2018. Ökningen är totalt 631 elever som kan jämföras med att hela Vallaskolan f-9 har idag 696

elever.

Gymnasiet Grundskolan Förskolan Total Diff

2014 553 2226 873 3652

2015 591 2252 905 3748 96

2016 636 2372 912 3920 172

2017 695 2554 855 4104 184

2018 692 2596 995 4283 179

Totalt 631

Den ökning av elever som varit har finansierats inom ram i stor utsträckning, men skulle det varit en

elevpeng på dessa ungdomar skulle merkostnaden varit 6315t*100 000kr=63,1 mkr. Under

motsvarande period har ramen höjts med 49 mkr mellanskillnaden består i effektivisering samt

återsökspengar. Tabellerna nedan illustrerar samband mellan ram, bokslut och återsökspengar.

(tkr) Bam Resultat Ätersökta medel

2014 463 077 1 153 411

2015 472 802  -  1  267 1  183

2016 477 099 12 522 15 752

2017 495 428 12 563 15 553

2018 512 595 ? 5 279

I början av 2016 så byggdes det upp temporära verksamheter och förstärkningar. Barn och Utbildning

valde då att lägga resurser på mottagning, sysselsättning, trygghet samt ökade kostnader p.g.a.

volymökningen av ungdomar. Totalt ökades kostnaderna med ca 10 mkr under 2016. Efter det så har

förstärkningar och verksamheter reducerats i den mån det går. ltabellen nedan finns före och

efterkostnader redovisade utom för gymnasiet som kommer lite senare i redovisningen.



2016 extra verksamhet

Efter

Samordning Utökning reducering

Hyra 400 200

Samordnare  1 (100  %) 520 0

Samordnare  2  (100  %) 520 520

Skolsköterska (50 %) 300 150

Övrigt

Modersmål 3,5 lärare 1  712 978

Mat grundskolan 1  440 1  440

Mat förskolan 576 576

Utökat riktat läromedelsstöd 600 600

Stöd/resurspersonal 7 st 2  976 0

Kulturskolan 1  DUO 0

TOTAL 10 044 4  464

Förändring -5 580

Mottagningsenhetens  jobb  vart under  2016—2017  lagstadgat så det är idag inte en valfri verksamhet

för skolan. Då Sala kommun tar emot över snittet av nyanlända jämfört med andra liknande

kommuner så finns fortfarande behoven kvar och har till viss mån ökat. Anledningen är att ungdomar

som nu kommer från andra kommuner inte har fått den kartläggning samt studiehjälp de skulle ha

haft och därför belastas vi som kommun ytterligare då vi är ålagda att göra det. Under

mottagningsenheten finns även en skolsköterska kopplad och även där finns det stora behov kvar

idag så det har inte dragits in.

Gymnasieskolan tog emot väldigt många elever under  2016  och det har även medfört en stor utökad

kostnad som under  2016—2017  finansierades till stor del av återsöksmedel. Inför  2018  så skrevs

prognosen nerför intäkterna och större del finansieras av våra egna medel men itakt med att elever

avvisas eller får beslut om att flyttas till annan kommun så sjunker även kostnaderna för

verksamheten. Ett avvisningsbeslut kan dock komma med mycket kort varsel medan att ställa om

organisationen är trögare att anpassa.

Löpande under hela perioden  2014-2018  är att elevpengen harjusterats nedåt, dels som sparmål

samt att större organisationer är billigare i drift per elev. Tabellen nedanför visar antal ungdomar på

gymnasiet samt elevpeng och total kostnad för verksamheten under perioden  2013-2018.

Snittpeng Total

Elever per elev peng/år

2013 33 123 017  4  059  570

2014 67  125 300  8  395 100

2015 71  127 814  9  010 919

2016 132  103 755 13 643 783

2017 133  103  755 13 789  040

2018 103 100 097 10 309  991
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Överförmyndare

Kostnader/Intäkter Ensamkommande barn 2014—2017

samt prognos 2018
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—=—-— Kostnad _lntäkt

2017-0101 sänktes ersättningen till gode män för ensamkommande barn och ungdomar.

Detta samordnades  i  hela länet. Alla kommuner i länet har numera samma arvodesregler.



Vård och Omsorg

Sala kommuns mottagande av ensamkommande barn 2014-2018 och  dess  förändringar

2014

Juni 2014 tecknades avtal som började gälla 2014-08-01 om att Sala kommun ska ta emot

asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Från och med december 2014 ska Sala

kommun ha  7  platser tillgängliga för mottagande.

December 2014 tecknas två avtal med Migrationsverket. Det ena avtalet avsåg 14

boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn, det andra avtalet avsåg 16

boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Avtalen trädde i kraft from

1/1 2015.

Ingång 2014 1 HVB-hem.

November uppstart av utslussverksamhet.

2015

December 2015 träffas en ny överenskommelse med Migrationsverket. Sala kommuns

fördelningstal för mottagande av asylsökande ensamkommande barn inför 2016 är 109

platser. En blandöverenskommelse tecknas med 94 platser varav 64 platser för asylsökande

ensamkommande barn med startdatum i februari 2016.

Sala kommun tilldelades 1600 kronor per dygn per plats i avtalet när den inte var belagd. Vid

beläggning av platser gjordes en återsökning till Migrationsverket kvartalsvis med 300 kronor

extra per dygn för belagda platser, totalt betalades 1900 kronor/dygn för belagd plats.

För de ungdomar som fanns utöver avtal fick Sala kommun ansöka om faktiska kostnader för

dessa placeringar. Faktiska kostnader betalades även för de ungdomar som vårdades med

stöd av LVU.

Sala kommun fick även ersättning för de asylsökande ungdomar som fyllt 18 år men som

bedömdes ha ett behov av fortsatta insatser via socialtjänsten.

April uppstart av ytterligare ett HVBehem.

December startas ytterligare ett HVB—hem.

2016

201606430 säger Migrationsverket upp sina avtal med kommunerna.

2017

Sala kommun fick ersättning enligt avtalet om totalt 94 platser till och med 2017-03-31.

Tidsperioden mellan 2017-04-01tom 2017-06-30 återsöktes faktiska kostnader för alla

placeringar.

Från 2017-07-01 infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. De

asylsökande som fyllt 18 år genererar inte längre ersättning från Migrationsverket såvida de

inte är placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL.



För ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd  (TUT) alternativt permanent

uppehållstillstand (PUT) betalas 750 kronor ut per dygn som schablonersättning fram till

vårterminen det år ungdomen fyller 20 år. För att ungdomen ska generera dygnsschablon

krävs också att denne under varje kvartal haft CSN—utbetalning då schablonen är knutet till

detta.

Från juli 2017 beslutas att lägga ned ett HVB—hem.

December 2017 beslutas att lägga ned de två återstående HVB-hemmen samtidigt beslutas

att göra om utslussverksamheten till stödboende.

För ensamkommande barn under 18 år (gäller både asyl samt PUT/TUT) betalas det ut en

dygnsschablon om 1350 kronor.

Övriga schabloner;

En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande ensamkommande

barn som en kommun anvisats. Schablonersättningen ska täcka anvisningskommunens

kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade

kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn.

En fast ersättning på 500 000 kronor betalas ut till alla kommuner varje år för beredskap och

kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

2017-02-20 Förändrade Migrationsverket anvisningsmodellen för ensamkommande barn

samt andelstalen för 2017. Varje kommun tilldelas andelssiffra i promille. Sala kommuns

andelstal 2017 blev 1,87 promille av de ensamkommande som söker asyl under året.

2018 är Sala kommuns andelstal 1,66 promille av antalet asylsökande ensamkommande barn.

Enligt Migrationsverkets prognos beräknas ca 1500 ensamkommande barn och ungdomar

söka asyl under 2018.

År Antal mottagna ensamkommande Ack

2014 14 14

2015 88 102

2016 14 116

2017 6 122

2018 1 ?

2017, 3 anvisade samt 3 överflyttade från annan kommun.


