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12.2.9 Arbetsmarknadsnämnden 
Resultat i jämförelse med budget och prognos 

Belopp i mnkr Utfall 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse 
Utfall/ 

Budget 

Politisk verksamhet 1,3 1,6 1,8 0,5 

Infrastruktur, skydd m m 5,0 5,1 5,2 0,1 

Fritid och kultur 1,4 1,8 1,8 0,4 

Kommunal vuxenutbildning 135,1 133,2 139,1 4,0 

Ekonomiskt bistånd 337,5 335,4 328,4 -9,1 

Flyktingmottagande 35,9 42,9 35,4 -0,6 

Arbetsmarknadsåtgärder 118,7 116,7 125,0 6,3 

Totalt 635,0 636,8 636,8 1,8 

Kommentarer 

De lägre nettokostnaderna inom vuxenutbildningen genereras bland annat av nya avtal som ger 
lägre kostnader.  

Arbetsmarknadsåtgärder har ökade intäkter för satsningen som görs på extratjänster. 

Den negativa avvikelsen för ekonomiskt bistånd orsakas framför allt av fler beviljade bistånd. 
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12.2.13 Omsorgsnämnden 
Resultat i jämförelse med budget och prognos 

Belopp i mnkr Utfall 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse 
Utfall/ 

Budget 

Politisk verksamhet 1,5 1,5 1,6 0,1 

Vård och omsorg om äldre (SoL HSL) 105,9 95,7 121,3 15,4 

Vård och omsorg om funktionshindrade  1 418,0 1 523,6 1 397,0 -21,1 

- varav öppna insatser 

- varav SoL och HSL 

- varav LSS 

29,4 

331,9 

1 056,8 

32,7 

348,2 

1 047,0 

28,8 

357,0 

1 011,2 

-0,5 

25,1 

-45,6 

Totalt 1 525,4 1 525,0 1 519,9 -5,6 

Kommentarer 

Nämnden har svårt att hindra kostnadsutvecklingen inom LSS. Bland annat flyttar Försäkrings-
kassans ändrade bedömningar kostnader från staten till kommunerna över hela landet. Antalet 
brukare inom personlig assistans har i Uppsala kommun ökat från 116 i början av januari 2016 till 
134 i december 2017. Varje ny brukare kan innebära kostnader på mer än en mnkr per år.  
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