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 2018 2017 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

7 512 

-64 830 

-57 318 

-767 

-58 085 

8194 

-64 266 

-56 072 

-683 

-56 755 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2018 
   Budget Prognos 

Förskola 

Grundskola 

Lärcentrum 

Särskola grund/gy 

BOU Kultur 

Totalt 

41 215 

88 880 

36 237 

4 416 

1 660 

172 498 

41 529 

89 332 

34 172 

4 766 

1 660 

171 459 

 

 

Viktiga händelser under perioden 

En omorganisation av rektorsområden har 

gjorts och ny rektor har rekryterats, och 

börjar 2018-05-07.  

 

 

Utfall personalkostnader 

  
Jan-april 

2017 

Jan-april 

2018 

Diffe-

rens 

Förskola 11840 12736 -896 

Grundskola 19593 20324 -731 

Lärcentrum 1565 1683 -118 

Särskola 937 908 29 

BOU Kultur 531 569 -38 

Totalt 34 466 36 220 -1 754 

 

Personalkostnaderna är 5,1% högre jämfört 

med samma period föregående år som hel-

het för verksamheterna inom barn- och 

utbildning. 

 

Förskolans personalkostnader har fortsatt 

att öka tillföljd av volymökning och ökat 

antal barn med behov av extra resurs och 

ligger 7,6% högre jämfört med samma 

period föregående år. 

 

Grundskolans personalkostnader ligger 

3,7% högre jämfört med samma period 

föregående år. 

 

Lärcentrums personalkostnad har ökat med 

7,5% detta tillföljd av delvis tillsättning av 

rektor och förstärkt administrativt stöd 

jämfört med samma period föregående år.  

 

 

Nettokostnadernas utveckling (jmf 2017) 

  
Jan-april 

2017 

Jan-april 

2018 

Diffe-

rens 

Förskola 12 768 14 126 -1 358 

Grundskola 26 994 28 081 -1 087 

Lärcentrum 13 180 13 303 -123 

Särskola 1 463 1 202 261 

BOU Kultur 558 606 -48 

Totalt 54 963 57 318 -2 335 

 

Nettokostnader för verksamheterna inom 

barn- och utbildning har ökat med 4,2% 

jämfört med samma period föregående år.  
 

Förskolans nettokostnader har ökat med 

10,6% jämfört med samma period föregå-

ende år.  
 

Grundskolans nettokostnader har ökat med 

4% jämfört med samma period föregående 

år.  
 

Lärcentrums nettokostnader har ökat med 

1% jämfört med samma period föregående 

år. 

 

 

Prognos för helår 
 

  Budget Prognos 
Diffe-

rens 

Förskola 41 215 41529 -314 

Grundskola 88 880 89 332 -452 

Lärcentrum 36 237 34 172 2 155 

Särskola 4 416 4 766 -350 

BOU Kultur 1 660 1 660 0 

Totalt 172 498 171 459 1 039 
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Prognos för helåret 2018 ligger på ett över-

skott för verksamheterna inom barn- och 

utbildning med 1 039 tkr. De gemensamt 

fördelade nettokostnaderna för central ad-

ministration och elevhälsa är 200 tkr lägre 

tillföljd av högre statsbidrag än budgeterat. 

 

Förskolan prognosticeras ett underskott på 

ca 300 tkr till följd av högre interkommu-

nal ersättning än budgeterat. 

 

Prognosen för grundskolan visar på ett 

underskott med 452 tkr till följd av högre 

kostnad för skolskjutsar och interkommu-

nal ersättning. 

 

Lärcentrum prognosticeras visa ett över-

skott på 2 155 tkr, tillföljd av lägre kostnad 

för interkommunal ersättning för gymna-

siet med ca 1 500 tkr och lägre kostnad för 

lokal administration (250 tkr) till följd av 

rektorsvakans samt lägre kostnad för skol-

skjuts (200 tkr) än budgeterat. 

 

Prognosen för särskolan visar på ett under-

skott med 350 tkr tillföljd av ökad inter-

kommunal ersättning för elev i tränings-

skola. 

 

 

Måluppfyllelse 
 

Medborgare/Kund 

Betygsindex för ”Förskola” i Medborgar-

undersökning 2017 låg på 64 vilket är nå-

got under måltalet på 70. 
 

Hållbar utveckling & tillväxt 

Perspektivet omfattar topp 50 ranking i 

Öppna Jämförelser för grundskolan vilket 

inte förväntas nås under året. Dock för-

väntas ett förbättring mot 2017 års resultat 

med ranking 185. 

 

Målsättningen med 55% av elever in-

skrivna i musikskolan förväntas inte upp-

nås fullt ut utan stannar på ca 45-50%. 

 

Ekonomi 

Måluppfyllelsen avseende budgetföljsam-

het ser enligt prognos inte ut att nås i verk-

samheterna förskola, grundskola och 

särskola förväntas visa underskott medan 

Lärcentrum redovisar överskott. Sett till 

hela barn- och utbildnings verksamhetsom-

råde prognosticeras med ett överskott på ca 

1 mkr vilket bidrar till uppfyllelse av mål-

talet inget underskott i kommunstyrelsens 

budget. 

 
 

Medarbetare 

När det gäller sjukfrånvaro förväntas inte 

måltalet om max 5,5% nås, för perioden 

januari-april ligger sjukfrånvaron inom 

barn- och utbildnings verksamhetsområden 

på 7,7%. Noteras ska att trenden är sjun-

kande sjuktal jämfört med tidigare år. 

 

Medarbetarenkät kommer att genomföras 

under hösten 2018 där mätning av Nöjd-

MedarbetarIndex ingå. 

 

När det gäller genomförande av medarbe-

tarsamtal förväntas måltalet nås.  

 

 

Investeringar 
 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ett-till-Ett 

Ombudgetering 

1 200 

1000 

728 

1 200 

200 

728 

0 

800 

0 

 

När det gäller klumpanslag och ombudge-

terade investeringsmedel från 2017 för-

väntas dessa förburkas enligt plan. Avse-

ende ett-till-ett-satsningen föreligger stor 

osäkerhet då vi nu är inne i ett utvärde-

ringsskede och en långsiktig strategi ska 

tas fram för det fortsatta arbetet. Här ingår 

övervägande kring köp/investering eller att 

hyra utrustning vilket skulle belasta drifts-

budget direkt. 


