För helåret prognostiseras ett nollresultat. Det bokförda resultatet till och med oktober redovisar ett överskott med 17 610 tkr. Överskottet i det bokförda resultatet till och med oktober prognostiseras att användas under resterande del av året.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har från kommunfullmäktige erhållit 2 983 310 tkr för helåret 2018. I
kommunbidraget ingår 23 000 tkr för införandet av arbetskläder.
Nämnden har anpassat verksamheten utifrån demografiförändringar och brukarens behov. Arbetet med
införande av arbetskläder pågår och enligt tidplanen kommer arbetskläder att införas i verksamheten först
under 2019.
Då införandet av arbetskläder inte kommit igång pågår arbetet med att under resterande månader istället
delvis använda kommunbidraget till att öka införandetakten av digitaliseringen samt att genomföra eftersatt underhåll i lokaler och boende.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har från kommunfullmäktige erhållit 2 983 310 tkr för helåret 2018. I
detta belopp finns en förstärkning av budgeten med 20 000 tkr, bland annat avseende uppdraget att arbeta

med kontinuiteten gentemot brukarna och minska antalet timvikarier till förmån för tryggare anställningsformer. Samtidigt har nämnden fått avdrag motsvarande 16 000 tkr till följd av att den äldre befolkningen
prognostiseras minska under året. I kommunbidraget ingår 23 000 tkr för införandet av arbetskläder.
Det bokförda resultatet till och med oktober redovisar ett överskott med 17 610 tkr. Verksamheten exklusive övrig gemensam verksamhet redovisar ett underskott med 9 283 tkr. För övrig gemensam verksamhet
redovisas ett överskott med 26 893 tkr. I övrig gemensam verksamhet finns staben och delar av de ekonomiska medel som finns beskrivna i början av detta avsnitt.

För helåret prognostiseras ett nollresultat.
Nämnden har anpassat verksamheten utifrån demografiförändringar och brukarens behov. Arbetet med
införande av arbetskläder pågår och enligt tidplanen kommer arbetskläder att införas i verksamheten först
under 2019.
Överskottet i det bokförda resultatet till och med oktober prognostiseras att användas under resterande
del av året.
Då införandet av arbetskläder inte kommit igång pågår arbetet med att under resterande månader istället
delvis använda kommunbidraget till att öka införandetakten av digitaliseringen samt att genomföra eftersatt underhåll i lokaler och boende.
Prognosen bygger på att ett antal pågående åtgärder genomförs och att åtgärderna genererar det resultat
som de bedömts göra vid prognostillfället.
Under året har arbetet med avdelningarnas inre organsiation pågått och den nya organisationen trädde i
kraft den 1 september. Inom ordinärt boende har den nya organisationen utgått ifrån principen av att
skapa ungefär lika stora enheter och sektioner för att få bästa möjliga ekonomiska, geografiska och logistiska förutsättningar.
Förvaltningens verksamheter har genomfört ett omfattande arbete med att anpassa verksamheterna utifrån förändrade volymer och utifrån det nya ersättningssystemet. Inom verksamheten pågår, i nära samarbete med HR-avdelningen, ett arbete för att resursoptimera via nya schema.

Utfallet till och med oktober redovisar 5 946 tkr. Investeringsramen för 2018 är 31 950 tkr. Jämfört med
2017 är det en minskning med 3 354 tkr. Nämnden planerar att förbruka 15 000 tkr av investeringsramen
under 2018. Anledningen till avvikelsen är att vissa investeringar har skjutits fram till 2019. Investeringar
påverkar driftsresultatet i form av avskrivningar och räntor. Nämnden avser bland annat att investera i:
· Ombyggnad och tillbyggnad av lokaler
· Interna larm i särskilt boende
· Klädskåp
· Nyckelskåp
· Utbyte switchar och Wifi

