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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

Mnkr

Nämnderna, netto

Kommunstyrelsen

Revision

Överförmyndare

Kultur- och fritidsnämnden

Skolnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Summa nämnderna

Finansförvaltningen

Pensionskostnader

Reavinst

Skatteintäkter

Generella statsbidrag/utjämning

Finansnetto

Övrigt finans

Summa finansförvaltningen

Årets resultat

Bokslut

2019

-233,9

-0,9

—3,0

-49,2

-546,0

-553,1

-1  386,0

—111,0

1,5

1  030,6

354,4

-o,1

79,2

1 354,5

-21,4

Månadsuppföljning

Komm unstyrelsen

Ledningsutskottet

Budget Utfall Prognos

2020  mars  2020 2020

-235,1 JD,!) -234,0

-0,9 -0,1 -0,9

-3,0 -0,1 —3,0

-52,0 -15,3 -52,0

-551,8 -122,8 -558,7

-567,2 -131,2 -587,3

-1 410,0 -340,3 -1 435,9

—94,5 -3,1 -95,9

0,0 0,0 0,0

1  042,3 261,6  1  030,8

405,4 101,6 428,9

—1,6 1,2 —2,0

79,9 21,2 76,1

1  431,7 377,6 1 438,1

21,7 37,2 2,1

Resultatet per 31 mars uppgår till  37,2  mnkr, vilket är 24 mnkr bättre än samma period  2019.

Prognosen för  2020  pekar mot ett resultat på 2,1 mnkr, vilket avviker från budget med  —19,6

mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med en avvikelse på  -25,9  mnlor och

Finansförvaltningens prognos är  +6,4  mnkr.

För att återställa delav  2018-års  negativa resultat enligt plan måste resultatet minst uppgå till

18,3  mnkr.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Enl SKs prognos över utvecklingen av skatteunderlaget i cirkulär  20:08  är det möjligt att

nyttja resultatutjämningsreserven under  2020  för att täcka ett negativt resultat.
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Avvikelse

1,1

0,0

0,0

0,0

-6,9

-20,1

-25,9

-1,4

0,0

-11,5

23,5

—o,4

-3,8

5,4

49,6
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Ledningsutskottet

Resultaträkning

Mnkr Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse

2019 2020  mars  2020 2020

Verksamhetens intäkter 335,3 505,7 144,3 499,8 -5,9

Verksamhetens kostnader -1 690,4 71 856,0 -456,0  ,1 890,3 734,4

Avskrivningar -62,4 -74,1 —15,7' -65,0 9,1

Verksamhetens nettokostnader —1 416,5  -1  424,4 -327,3  —1 455,5 -31,2

Skatteintäkter 1 030,6 1 042,3 261,6 1 030,8 -11,5

Generella statsbidrag och utjämning 364,4 405,4 101,6 428,9 23,5

Verksamhetens resultat -21,4 23,3 35,8 4,2 -19,2

Finansiella intäkter 6,5 5,0 2,1 4,8 -0,2

Finansiella kostnader —5,5 -6,6 -0,8 -6,8 02

Resultat efter finansiella poster —21,4 21,7 37,2 2,1 -19,6

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat -21,4 21,7 37,2 2,1 -19,6

Reavinster -1,5 - - - -

Årets balanskravsresultat -22,9 21,7 37,2 2,1 49,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Nettokostnaderna per sista mars  2020  är3  %  lägrejämfört med samma period förra året.

HelårsprognOSen för nettokostnaderna uppgår till -1  455,5  mnkr vilket motsvarar en avvikelse

på  -31,2  mnkr från budget.

Verksamhetens intäkter

Periodens intäkter är totalt  7,4  mnkr (S %) högre. Intäkten för taxor och avgifter är  1,1  mnkr

högre och bidragfrån staten och EU har ökat med  1,1  mnkr och det är framför allt EUf

bidragen som är högre. Intäkterna för försäUning av verksamhet är 2,6 mnkr högre jämfört

med första kvartalet  2019  och det är interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan som

står för merparten av ökningen. Den ökningen kan dock kopplas till att faktureringen har skett

tidigare i årjämfört med förra året.

Prognosen för de externa intäkterna ser ut att följa budget men internt debiterade beräknas

bli lägre.

Verksamhetens kostnader

För perioden är verksamhetens kostnader är  3,4  mnkr (1 %) lägre än samma period

föregående år. Kostnaden för konsulttjänster är 2 mnkr lägre. Kostnadsutfallet för

administrativa tjänster såsom licensavgifter inom skolan är också lägre men har debiterats

senare i år vilket gör att kostnaden kommer nästa period.
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Sammanfattning Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Lönekostnaden är 0,4  %  (0,9 mnkr) högre än samma period förra året attjämföra med utfallet

för lönerevisionen 2019 som motsvarade 2,01 %. Kommunen söker nedsättning av

arbetsgivaravgiften med 159 tkr för mars i och med coronapandemin.

Köp av huvudverksamhet, bidrag

Prognosen avviker -6,3 mnkr från budget. Det är framförallt inom skolnämnden

(interkommunala kostnader) och vård och omsorgsnämnden (försörjningsstöd) avvikelsen

beräknas uppstå.

Personalkostnader

Prognosen för pensionskostnaderna bygger till största delen på den prognos som KPA gjorde

till bokslut 2019. En extra prognos erbjöds per sista februari för premien för den

förmånsbestämda pensionen vilken pekar på en kostnadsökning på ca 1,4 mnkr i förhållande

till budget.

Den totala prognosen för personalkostnaderna visar på en avvikelse på -8,7 mnkr från budget.

Den största negativa prognosen finns inom Vård och omsorg (-12,2 mnkr) medan inom

Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ge ett överskott på 9,9 mnkr, framförallt inom

Kontoret för hållbar tillväxt.

Övriga kostnader

Prognosen för övriga kostnader visar ett överskott på 1,4 mnkr. Avskrivningskostnaderna

beräknas bli lägre än budgeterat då inte alla planerade investeringar kommer bli av.

SKATTEINTÄKTER, GENERELLA  STATSBIDRAG OCH  UTJÄMNING

För perioden är intäkterna i nivå med budget. Regleringen av slutavråkningen för skatten

bokförs i samband med delårsrapporten och ett extra statsbidrag motsvarande 3,8 mnkr har

betalats ut i mars vilket förbättrar utfallet.

Skatteprognosen i SKs cirkulär 20:08 pekade på försämrade skatteintäkter motsvarande —1,2

mnkr och att de generella statsbidragen minskade med -11,4 mnkrjämfört med vad som

budgeterats.

i slutet av mars kom en prognosindikation från SKR där effekten av corona beräknas minska

ökningen av skatteunderlaget från 2,42  %  (cirkulär 20:08) till 1,5  %  för 2020. Det motsvarar

ytterligare en minskning av skatteintäkterna med -10,3 mnkr.

Beslut om extra generella statsbidrag beräknas motsvara ett tillskott på 34,9 mnkr.

Sammantaget gör ovanstående att prognosen över intäkterna för skatter och statsbidrag blir

+12 mnkrjämfört med budget. Detta överskott ska då täcka de ökade nettokostnaderna som

uppstår i verksamheterna.

FINANSNE'ITO

Periodutfallet för finansnettot år +1,3 mnkr vilket beror på att borgensavgifterna debiteras

kvartalsvis OCh intäkten för kvartal 2 har bokförts på perioden.

Prognosen för finansnettot är -0,4 mnkr. De finansiella intäkterna beräknas avvika med -O,2

mnkr då prognosen för borgenavgifterna pekar på ett lägre utfall. De finansiella kostnaderna

beräknas också avvika med -0,2 mnkr kopplat till bankavgifter.
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Nam ndernas driftsredovisning

NÄIVINDERNAS DRIFTSREDOVISNING

KOMM  UNSTYRELSEN

Mnkr Bokslut

2019

Kommunstyrelsen, nettokostnad 233,9

Prognosen för kommunstyrelsen  i  sin helhet är ett överskott på 1,1 mnkr.

Kommunche

Mnkr Bokslut

2019

Kommunchef 9.3

Kontoret bedömer att budgeten är  i  balans.

Personalkontor

Mnkr Bokslut

2019

Personalkontor 10,0

Budget

2020

235,1

Budget

2020

17,0

Budget

2020

11,3

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

tedningsutskottet

Prognos

2020

234,0

Prognos

2020

15,9

Prognos

2020

10,8

Kontoret bedömer att ett överskott  [0,5  mnkr) kommer lämnas då vakanser inte tillsatts under våren.

Ekonomikontor

Mnkr Bokslut

2019

Ekonomikontor 14,2

Kontoret bedömer att budgeten är i balans.

Samhälisb nadskontor

Mnkr Bokslut

2019

Samhällsbyggnadskontor 96,7

Budget

2020

31,1

Budget

2020

92,2

Prognos

2020

31,1

Prognos

2020

91,5

Fastighet har prognostiserat underskott om "2 mnkr. Dock drar enheten ner 5,3 mnkr till följd av

åtgärder för fuktskador  i  fastighetsbeståndet och hyra för modulskolan. Men eftersom gata park

beräknar kunna spara 0,5 mnkr utöver budgeterad neddragning på parken och samtidigt öka intäkterna

från skogen med 2,2 mnkr. Så slutar prognosen för kontoret på + 0,7 mnkr.
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Nämndernas driftsredovisning Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Covid-19

Teknisk Service:

cirka  0,1  mnkr  i  förlorade taxeintäkter för upplåtelser som tillfälligt tagits bort. Dessutom ökar

centralförrådet sin försäljning.

Måltid:

Externa intäkter minskar kraftigt. Eftersom fasta kostnader fortsätter för gymnasieungdomar så

debiteras flera miljoner inte skolan. Däremot sparar kommunen som helhet på att man reducerat

inköpet av livsmedel. Risk finns att priser för frukt och grönt går upp och att andra leverantörer tappar

intäkter, vilket kan påverka tillförsel av livsmedel.

Plan och utveckling:

Minskade kostnader för kollektivtrafik. Leverantörer har svår påverkan av minskade resor.

Gata park:

Viss fördröjning i skogen.

Övriga enheter:

Effektiviteten blir lägre vilket kan påverka flera aktörer i kedjan genom exempelvis stå tid för personal.

Räddnin st'änst

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Räddningstjänst 23,2 24,0 23,9

Råddningstjänsten bedöms att hålla budget.

Kontoret är hållbar tillväxt

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Kontoret för hållbar tillväxt 54,2 59,5 59,7

Kontoret för hållbar tillväxt,  -0,2  mnkr

Centralt så genererar en tjänstledighet ett överskott på  0,4  mnkr

Kommunikation har en prognos på  -0,1  mnkr då kostnaderna för intranätet har hamnat här. Dock är

planen att vara i balans innan året ärslut.

AME har minskade intäkter från staten  0,1  mnkr.

VUX kommer behöva anställa fler SFI lärare  (-0,3  mnkr) för att klara köerna.

Covid-19

Näringslivsenheten har fått ett antal uppdrag i att försöka stärka näringslivet och hur detta kan komma

att påverka ekonomiskt idag är oklart ännu så sker allt inom ram.

Vux och AME kan komma påverkas betydande av de beslut som fattas av regering och riksdag. Om några

saker av det som sagts blir beslutat kan båda enheterna snabbt komma att få tillskott som gör att

underskotten försvinner.
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Nämndernas driftsredovisning Mänadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARVERKSAM HET

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Revision 0,9 0,9 0,9

Överförmyndarverksamhet 3,0 3,0 3,0

Ännu finns det inget som indikerar att verksamheterna inte ska kunna hålla budget.

KU LTU R- OCH FRITI DSNÄMNDEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Kultur- och fritidskonto ret 49,2 52,0 52,0

Kultur- och fritidskontoret, kontoret bedömer att budgeten är  i  balans.

Covid-19

Vi håller just nu på att omvärldsbevaka situationen gällande Coronavirusets konsekvenser, så gott det

går i dagens läge

Ett område som vi tittar på är just föreningar och ideella organisationernas ekonomiska situation. Vi

arbetar på ett underlag till kultur— och fritidsnämnden för att möjliggöra olika beslut som kan ge

föreningar och ideella organisationernas möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet när Corona

situationen lättar.

Kultur- och fritidskontorets kostnader och intäkter är något som kommer att påverkas men i hur stor

utsträckning är mkt svårt att bedöma. Detta har givetvis att göra med hur länge och omfattande

coronavirusets påverkan kommer att bli.

SKOLNÄMN DEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Ba rn och utbildning 546,0 551,8 558,7

Barn och utbildning, -6,9 mnkr.

Kostnaderna för elever placerade andra kommuner samt hos fristående huvudmän är högre är

budgeterat för grundskolan och gymnasieskolan [3,7 mnkr). Detta beror på höga kostnader för elever

med beviljade stödinsatser samt en retroaktiv utbetalning till fristående gymnasieskolor för förra årets

underskott.

En stor del av underskottet (2,9 mnkr) 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.

Grundskolans underskott består av elever placerade i annan kommun (2 mnkr] och personalkostnader

(3,5 mnkr). Detta möts till viss det upp av ökade riktade statsbidrag och allmän återhållsamhet.
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Gymnasiesärskolans underskott (0,5 mnkr) möts upp av ett överskott på grundsärskolan och beror på

att personal som under vårterminen jobbar på grundsärskolan kommer att följa med eleverna till

gymna siesä rskolan till höstterminen.

Gymnasieskolans underskott består av minskade intäkter (1,9 mnkr), ökade kostnader för placeringar i

annan kommun (2 mnkr) och lindras av minskade personalkostnader (0,7 mnkr). 0,6 mnkr av

underskottet möts upp av ett lika stort överskott på grundskolan, på grund av att några

modersmälslärare budgeterats på grundskolan, men  i  själva verket arbetar mot gymnasiet.

Osäkerhetsfaktorer:

*  Skolan har debiterats hyres- och städkostnader för lokaler som är uppsagda och inte kommer att

användas

*  BoU har ännu inte fått en klar uppfattning om vad hyran för nya Vallaskolan kommer att kosta för

höstterminen

*  En ny gymnasiesärskola ska beställas till Ösby, men vi har ännu inga uppgifter om när den kan vara på

plats samt vad uppförandet av och hyran för denna kommer att bli

*  Det nya städavtalet är 0,3 mnkr dyrare än vad som budgeterats. Dessutom ingår endast 10 månaders

städning i avtalet, men då fritidshemmen håller öppet en stor del av sommaren kommer extra städning

behöva beställas och kostnaden för detta är svårt att uppskatta

*  Volymen för nya elever för hösten till Kungsängsgymnasiet

*  Nyinflyttade resurskrävande elever

*  Fortsatt ökat antal elever i behov av särskilt stöd

Coronarelaterade möjliga effekter:

*  Distansstudier på gymnasieskolan genererar minskade måltidskostnader för skolan

*  Minskade elevhemsintäkter på Ösby

*  Minskade intäkter för elevavgifter på Kulturskolan, ca 0,1 mnkr

*  Mycket personal sjukskriven, men ersätts inte i full grad av vikarier

*  Ett stort antal barn och elever är hemma/sjukskrivna, även om antalet var större till en början och

gradvis minskat

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

Åtgärder för budget i balans:

*  Möte ska bokas med fastighetsenheten för att försöka få klarhet i frägetecknen kring

hyreskostnaderna.

*  Möte kommer att bokas inom kort med berörda rektorer för att se över personalkostnaderna.

*  Fortsatt utredning kring elevassistentorganisationen och hur vi kan använda resurserna på ett mer

effektivt sätt.

Förslag på åtgärder för budget i balans kommer att presenteras för skolnämnden i maj för beslut.
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VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos

2019 2020 2020

Vår rd och omsorg 553,1 567,2 537,3

Vård och omsorg, —20,1 mnkr.

Personalkostnader, avvikelse 42,2 mnkr. Av dessa avser 7,5 mnkr lagstyrd familjehemsvård samt

socialsekreterare inom området. Ärsbeloppet är svårt att uppskatta  i  dagsläget på grund av rådande

situation med anledning av Corona och Covid-19. Gäller framförallt tillgången på familjehem som har

minskat, då många av de familjehem som idag finns har avböjt att ta emot nya placeringar i rådande

situation. Kommunen kan istället tvingas köpa in tjänsten externt.

Inom äldreomsorgen år avvikelsen 3,9 mnkr jämnt fördelat mellan både hemtjänst och särskilt boende.

Primärt är det kostnader för timvikarier som har ökat under första kvartalet samt behov av rekrytering

inom hemtjänsten under årets senare beroende på ökat antal brukare.

Försörjningsstöd ökar i en betydligt högre takt än antaget i höstas. För närvarande syns inga effekter av

de varsel som inträffat på grund av Corona och Covid-19 men det finns en risk att behovet av

försörjningsstöd ökar under årets senare del. I nuläget beräknas kostnaden överstiga budget med 2,5

mnkr för år  2020.

lnstitutionsvärd bedöms hållas inom budgeterad ram.

Övriga kostnader 41,8 mnkr

En merkostnad på 2,5 mnkr har uppkommitför tillfälligt inhyrda sjuksköterskor inom hemsjukvården för

att klara bemanningsbehovet. Utöver det ökade kostnader för trygghetslarm och tillhörande

telekommunikation. Kostnaden för dessa skulle ha täckts av den nu uteblivna avgiftshöjningen inom

äldreomsorgen.

Covid-19

Effekter på grund av Corona och covid419 går inte att överblicka på ett tillfredsställde sätt i skrivande

stund men de har redan börjat synas i utfallet och måste antas komma att uppgå till betydande belopp

Framöver.

Den övervägande delen av familjehemmen som finns listade hos kommunen aviserar att de inte tar

emot nya placeringar på grund av Covid  — 19 och alternativet att köpa vårdplatser är dyrare. Kostnaden

för försörjningsstöd kan potentiellt bli högre beroende på hur samhället på kort och lång sikt löser

försörjningen för de som får gå ifrån sina arbeten och inte har något annat skyddsnät .På

personalkostnadssidan pekar trenden på fortsatt ökad sjukfrånvaro och stort behov av extra personal.

Dessutom förutspås ökade inköp av nödvändig skyddsutrustning och kostnader i samband med

kohortvård och omdisponering av vårdplatser för att särskilja smittade och friska vårdtagare.
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NÄMNDERNAS INVESTERINGSREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN

Mnkr Budget Ack  utfall Prognos Avvikelse

2020 2020 2020

Kommunchef/IT 3,2 0,1 2,9 0,2

SamhälIsbyggnadskontor/Plan o utveckling 3,0 0,4 3,0 0,0

Samhällsbyggnadskontor/Gata och Park 21,9 0,8 22,7 -0,7

Samhäl!sbyggnadskontor/VA-koliektiv 18,7 5,0 21,7 -3,0

Samhällsbyggnadskontor/Kart och Mät 0,1 0,0 0,0 0,1

Samhällsbyggnadskontor/Fastighetsenhet 96,5 1,4 75,8 20,7

Samhällsbyggnadskontor/Samhällstekniska 4,4 0,1 5,0 -1,1

Räddningstjänsten 6,0 0,0 5,0 1,0

Kontoret för hållbar tillväxt 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa 154,0 7,8 136,7 17,3

Kommunchef

lT kommer använda hela sin investeringsbudget.

Samhällsbyggnadskontor

Kontoret har sänkt sin prognos från budgeterad nivå eftersom vissa projekt inte är genomförbara iår

eller har en längre startsträcka än planerat.

Räddningstjänst

Kommer använda större delen av sina investeringsmedel. Ett billigare bilinköp gör att ett överskott

beräknas lämnas på C a 1mnkr.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mnkr Budget Ack utfall Prognos Avvikelse

2020 2020 2020

Kultur och fritid/projekt 1,2 0,0 1,2 0,0

Kultur- och fritidskontor

Investeringsmedlen kommer användas.
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Nämndernas investeringsredovisning

SKOLNÄMNDEN

Mnkr

Barn och utbildning/projekt

Barn och  utbildning

Budget

2020

13,4

Samtliga investeringsmedel kommer att förbrukas.

VÄRD— OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mnkr

Vård och omsorg/projekt

Vård och  omsorg

Planerade investeringar kommer att genomföras.

Budget

2020

3,0

14 (18)

Ack utfall

2020

0,6

Ack utfall

2020

0,6

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Prognos

2020

13,4

Prognos

2020

3,0

Avvikelse

0,0

Avvikelse

0,0



ÖVRIGT Månadsuppföljning
Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

ÖVRIGT

KOMMU NSTYRELSENS FÖRFOGAN DE

4 988 tkr avsattes  i  budget 2020 till Kommunstyrelsen att förfoga över. Per sista mars har 784

tkr delats ut och prognosen är att även återstående medel delas ut. Om så inte sker kommer

återstoden att höja resultatet.

Kommunstyrelsens förfogande 2020 a  988 Beslutsdatum

(belopp i  tkr)

Arkiv Västmanland 67 KS §  200 2019-12-05

Brottsofferjouren Västmanland 137 KS § 210 2019—12—05

Förstudie sä kerhetshöja nde åtgärder 275 KS § 10 2020-01-08

Händels fyrverkerimusik 195 KS  §  27 2020432705

Anslag till SKN, finansiering av Sala blåsorkester 110 KS  §  38 2020-03—04

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande 4 204

LIKVlDITET

Stora investeringsutgifter och negativa resultat påverkar likviditeten. loch med en fortsatt

hög investeringsbudget och att stora byggprojekt pågår är det mycket viktigt att följa hur
likviditeten utvecklas.

Utfallet i driftsredovisningen har också stor påverkan på likviditeten, resultatet per sista mars
uppgår till 37,2 mnkr vilket är bättre än samma period föregående år (12,9 mnkr). Prognosen

för årets resultat pekar på en budgetavvikelse på 49,6 mnkr vilket kan ställas i förhållande till

att prognosen för investeringsbudgeten visar att 17,3 mnkr inte kommer upparbetas under

året.

Under 2020 finns möjligheten att låna upp ytterligare 170 mnkr enligt beslut i fullmäktige.

Kommunen har en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra de löpande

utbetalningarna.

Likviditet per månad 2020 samt ackumulerad, mnkr

"Månad —l—Ack 2020 - »Ack 2019
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Utvalda nyckeltal

UTVALDA NYCKELTAL

SJUKFRÄNVARO PER MÄNAD, %
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PERSONALSTATISTIK 2018 -— 2020
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Antal anställda personer

FINANSFÖRVALTNINGEN

Årets resultat, mnkr

Årets resultat, %

Årets resultat exkl återställande av negativt

resultat från 2018, mnkr

Arets nettokostnader, mnkr

15 [18)

i.  4

marflsmarf19 00019 marnZG

Anställda årsarbetare

Bokslut 2019

-21,4

-1,5%

-14105
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Visstldsanställda årsarbetare

Budget 2020 Prognos 2020

21,7 2,1

1,5  % 0,2  %

3,4 -16,2

"1 424,4 -1 455,6



Utvalda nyckeltal

Förändring, %

Årets skatter  0  generella bidrag

Förändring, %

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och

utjämn,  %

BARN OCH  UTBILDNING

2014

Meritvärde 7-9 -

Andel behöriga till Gy 87,5

(yrkesprogram)

Laurare med pedagogisk 91,85

högskoleexamen (%) 7-9

Väntetiden (dagar) för dem

som inte får plats på önskat 21

placeringsdatum understiger

20 dagar (KKIK)

Sala kommun har

gymnasueskolor som minst 375

50% av de behöriga

grundskoleeleverna väljer

17(18)

Bokslut 2019

2015

225,6

91,5

86,85

16

43,2

2,4  %

1 395,1

3,7  %

101,5  %

2016

223,8

86,9

91,3

22

51,5

Månadsuppföljning
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Ledningsutskottet

Budget 2020 Prognos  2020

0,6  %

1 447,7

3,8  %

98,4  %

2017 2018

215,8 220,3

83,85 86,95

81,3 80,35

15 16

58,5 61,7

2,8  %

1 459,7

4,6  %

99,7  %

2019

215

83,5

59,4
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ANTAGEN §  x  ] xxxx-xx-xx  l  DIARIENUMMER 20xx/xxx  l  REVIDERAD § x  l  xxxx-xx-xx l DIARIENUMMER 20xx/xxx

SALA  KOMMUN

Väe: [1224-74 70 00 lE-post kommun.inf0@ salase  l  Postadress  Box 304, 733 25 Sala


