
MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Barn och Utbildning

Månad: September

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning Årsbudget Årsprognos Avvikelse Periodbudget Periodutfall % av årsbudget

Externa intäkter 110 786 -          118 179 -        7 393               91 126 -           90 842 -           82%

Interna intäkter 68 795 -             64 337 -           4 458 -              51 596 -           46 799 -           68%

Summa intäkter 179 581 -         182 516 -       2 935              142 722 -        137 641 -        150%

Köp av huvudvht, bidrag 65 385              74 220            8 835 -              49 039            56 226            86%

Personalkostnader 411 821           414 988         3 167 -              308 864          310 582          75%

Övriga kostnader 45 655              44 439            1 216               34 239            26 414            58%

Interna kostnader 208 530           203 020         5 510               152 438          144 541          69%

Summa kostnader 731 391          736 667        5 276 -             544 580         537 763         74%

RESULTAT 551 810           554 151         2 341 -             401 858          400 122          73%

Verksamhetsområde/Enhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Periodbudget Periodutfall % av årsbudget

Nämnd 790                   839                 49 -                   593                  650                  82%

Kulturskolan 5 343                5 577              234 -                 4 007               4 292               80%

Central förvaltning 11 672              12 774            1 102 -              8 754               8 115               70%

Förskolan 143 596           138 961         4 635               105 364          98 768            69%

Gymnasiesärskolan 4 298                4 921              623 -                 3 211               4 965               116%

Särskolan 12 321              11 082            1 239               9 215               8 561               69%

Grundskolan 289 281           289 187         94                    214 590          211 385          73%

Gymnasieskolan 84 509              90 810            6 301 -              56 125            63 384            75%

SUMMA 551 810           554 151         2 341 -             401 859          400 120          73%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Kostnaderna för elever placerade andra kommuner samt hos fristående huvudmän är högre än budgeterat för grundskolan och gymnasieskolan 
(-8,8 mkr). Detta beror på höga kostnader för elever med beviljade stödinsatser samt en retroaktiv utbetalning till fristående gymansieskolor för 
förra årets underskott. De ökade interkommunala kostnaderna vägs upp av minskade interna och övriga kostnader på 6 mkr.

En stor del av underskottet (3 mkr) beror även på för höga personalkostnader. Detta beror på att grundskolan har elever med särskilda behov 
som kräver extra resurser samt att vissa grundskolor har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den personal de måste ha. Detta tas 
ut av att de ökade intäkterna har ökat med motsvarande belopp, vilket beror på sjuklöneersättningen för Covid-19.

Central förvaltning försämrar sin prognos med 1 mkr p.g.a. att några av de fackliga representanterna låg felkonterade fram till septembers 
lönekörning. Tidigare har de felaktigt belastat grundskoleenheter med hela lönekostnaden, vilket nu har rättats till.

Förskolan lämnar ett större överskott mot förra prognosen (+1,2 mkr). Detta beror på vakanshållande av tjänster samt ökade statsbidrag. 

Gymnasiesärskolans underskott (623 tkr) beror på att personal behöver sättas in från hösten för att ta hand om nya elever med stora behov 
samt att en elev slutat under våren och för med sig ett intäktsbortfall under resten av året. 

Grundsärskolans överskott (1,2 mkr) beror på sjuklöneersättningen för Covid-19 samt  minskade personalkostnader under hösten.

Grundskolans prognos har förbättrats med 3 mkr. Detta beror påminskade personalkostnader (bl.a. de fackliga representanterna som nu är 
rättade samt sjuklöneersättning för Covid-19), minskade övriga kostnader p.g.a. allmän återhållsamhet samt minskade interna kostnader för 
måltider.

Gymnasieskolans prognos har försämrats med 4 mkr. Detta beror på att elevpengen för hösten till våra egna gymnasieskolor visat sig vara högre 
än budgeterat. Detta är under utredning, då de interkommunala kostnaderna borde sjunka med motsvarande belopp (vilket de inte ser ut att ha 
gjort). Sannolikt kommer denna siffra justeras till nästa prognos.

Osäkerhetsfaktorer:
* Fortsatt ökat antal elever i behov av särskilt stöd
* Den interna elevpengen och de interkommunala kostnaderna är under utredning och kommer sannolikt justeras till nästa prognos

Coronarelaterade möjliga effekter:
* Krisen skapar oro bland elever och personal, vilket i längden kan bli mycket slitsamt

Åtgärder för budget i balans:
* Fortsatt arbete pågår för att se över eventuella effektiviseringar

Driftsuppföljning


