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REDOVISAT JAN-APRIL  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

7 420 

-59 028 

-51 608 

-844 

-52 452 

7 512 

-64 830 

-57 318 

-767 

-58 085 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Prognos 
Diffe-

rens 

Förskola 42 383 43 523 -1 140 

Grundskola 90 571 90 571 0 

Lärcentrum 35 630 37 730 -2 100 

Särskola 4 600 4 900 -300 

BOU Kultur 1 703 1 703 0 

Totalt 174 887 178 427 -3 540 

 

Viktiga händelser under perioden 

Under perioden har en tredje förskolechef 

rekryterats som börjar sin tjänst i slutet av 

juni 2019. Förstärkning av ledningsorgani-

sationen inom förskolan har under peri-

oden varit 20% tjänst. 

 

Utfall personalkostnader 

  
Jan-april 

2018 

Jan-april 

2019 

Diffe-

rens 

Förskola 12 736 12 835 -99 

Grundskola 20 324 21 203 -879 

Lärcentrum 1 683 2 213 -530 

Särskola 908 723 185 

Musikskolan 569 606 -37 

Totalt 36 220 37 580 -1 360 

 

Förskola 

Inom förskoleverksamheten (förskolor, 

pedagogisk omsorg, familjecentral, admi-

nistration) har personalkostnaderna ökat 

med 99 tkr (0,8%), vilket är mindre än 

resultatet av den årliga löneöversynen. Sett 

till de olika verksamheterna kan konstate-

ras att kostnad för elevassistenter skiljer 

relativt mycket mellan enheterna. Den 

verksamhet där personalkostnad ökat mest 

är inom pedagogisk omsorg (dagbarnvår-

dare) till följd ökat behov av assistent samt 

volymökning.  

 

Grundskolan 

Inom grundskolans verksamheter (försko-

leklass, åk 1-9, fritidshem, administration) 

har personalkostnaderna ökat med 879 tkr 

(4,3%) vilket förklaras av årlig löneöver-

syn samt anställning av elevcoach med 

finansiering av riktat statsbidrag. 

 

Lärcentrum  

Inom Lärcentrums verksamheter (introduk-

tionsprogram, vuxenutbildning inkl SFI) 

har personalkostnaderna ökat med 530 tkr 

(31,5%). Detta beror av att det föregående 

år inte var full bemanning på rektor/SYV/ 

adm (110 tkr), utökad verksamhet vuxen-

utbildning (340 tkr) samt utökning inom 

IMIND
1
 (110 tkr). 

 

Särskolan 

Särskoleverksamheten redovisar 185 tkr 

lägre personalkostnad jämfört med samma 

period föregående år (-20,4%). Detta bero-

ende av volymminskning samt samordning 

med grundskola. 

 

Musikskolan 

Personalkostnaderna i musikskolan är 37 

tkr högre jämfört med samma period före-

gående år, till följd av förlängning av den 

projektverksamhet som inleddes föregå-

ende år i ensemblespel.  

 

Nettokostnadernas utveckling (jmf 2018) 

  
Jan-april 

2018 

Jan-april 

2019 

Diffe-

rens 

Förskola 14 126 13 990 136 

Grundskola 28 081 27 736 345 

Lärcentrum 13 303 8 043 5 260 

Särskola 1 202 1 194 8 

Musikskolan 606 645 -39 

Totalt 57 318 51 608 5 710 

                                                 
1
 Individuellt program (ej SI=språkintroduktion) 
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Prognos för helår 

 

Förskolans nettokostnad (förskola, peda-

gogisk omsorg, familjecentral, administ-

ration) har minskat med 136 tkr jämfört 

med samma period föregående år vilket 

motsvarar knappt -1%. Sett till helåret så 

prognosticeras ett underskott med 1 140 tkr 

till följd av fortsatt höga personalkostnader 

för extra stödresurser och pedagogisk om-

sorg.  

 

Kommunstyrelsen fattade under 2018 

beslut om att tillskjuta 730 tkr för en tredje 

förskolechef, KS § 199. Dessa 730 tkr 

ingår inte i budgeterade medel. Därför 

kommer 440 tkr av prognostiserat 

underskott att bestå av kostnader för 

utökning av den tredje förskolechefen. 

 

Grundskolans nettokostnad (förskole-

klass, åk 1-9, fritidshem, elevhälsa och 

administration) har minskat med 345 tkr 

jämfört med samma period föregående år 

(-1,2%). Prognos för helåret är att grund-

skolan kommer att hålla budget. 

 

Lärcentrums nettokostnad är missvi-

sande i tabellen ovan i och med att det för 

IKE
2
 för gymnasieelever inte är redovisat 

kostnader i samma omfattning som föregå-

ende år till följd av senare fakturering 

2019.  

 

IKE och skolskjuts för gymnasieelever 

Om ej fakturerad kostnad för IKE läggs till 

i beräkningen innebär det en ökning av 

nettokostnad på ca 1,9 mkr (16,1%), varav 

skolskjuts står för 150 tkr. 

 

Verksamhet i egen regi 

Nettokostnaden för Lärcentrums verksam-

het exklusive IKE och skolskjutsar har 

ökat med 1,3 mkr (190%). Detta förklaras 

av  

                                                 
2
 IKE = interkommunal ersättning  

 ökade personalkostnader (531 tkr) till 

följd av ökad verksamhet inom vuxen-

utbildning  och IMIND (elever från 

SI
3
)  som inte kommit in på gymnasiet 

och tillsatta vakanser 

 minskade projektintäkter/statsbidrag 

(452 tkr)  

 samt att vård/omsorgsutbildning inte 

startade förrän höstterminen 2018 (345 

tkr). 

 

Sett till helår är det för perioden januari-

april 2018 redovisat 911 tkr i projektintäk-

ter/statsbidrag och inga bokförda projekt- 

kostnader vilket gör att jämförelsen av 

nettokostnad blir skev. För samma period 

2019 är 524 tkr redovisat som projektintäkt 

med bokförd projektkostnad på 65 tkr.  

 

Språkintroduktion 

Kostnad för språkintroduktion ingår inte i 

Lärcentrums budget (redovisas på konto 

863 under EKB). Här måste dock noteras 

att redovisade kostnader är ca 300 tkr lägre 

för 2019 jämfört med samma period före-

gående år. Detta motsvarar en minskning 

av personal motsvarande drygt två års-

arbetskrafter. 

 

Prognos för helåret blir ett underskott mot 

budget på 2 100 tkr varav 1 600 tkr beror 

av högre kostnad för IKE än budgeterat 

och 500 tkr på högre personalkostnad än 

budgeterat. 

 

Särskolans nettokostnad (egen regi och 

interkommunal ersättning) är i det närm-

aste oförändrad jämfört med samma period 

föregående år. Prognos för helåret är i 

dagsläget svår att göra i och med att det i 

budget har räknats med interkommunal 

ersättning (IKE) för två elever i tränings-

skola årskurs ett samt en elev i årskurs 7. 

Meddelande har dock kommit att Umeå 

kommun inte kan ta emot de två eleverna 

                                                 
3
 SI=Språkintroduktion 
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som ska börja årskurs ett, vilket medför att 

en egen organisation behöver upprättas 

inför skolstarten i höst. IKE för dessa två 

elever är budgeterat till 450 tkr för höst-

terminen 2019. En egen organisation – 

lokaler samt personal – kommer inte att 

täckas av befintlig budget. En mycket pre-

liminär prognos i nuläget är ett underskott 

på 300 tkr. 

 

 Musikskolans nettokostnader är 39 tkr 

(6,4%) högre jämfört med samma period 

föregående år. Detta till följd av förlängd 

projekttid för ensemblespel, dock kommer 

kostnaderna att minska under höstterminen 

2019 varför prognosen är att budget hålls. 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Medborgare/Kund 

Betygsindex ”Förskola” i Medborgarenkä-

ten (NMI)  har ökat från 64 år 2016 till 66 

år 2018, men når inte måltalet 70. 
 

Hållbar utveckling & tillväxt 

Måltalet om topp 50 i ”Öppna jämförelser 

grundskola” kan inte kommenteras då 2018 

var sista året som ett sammanvägt resultat 

(ranking) presenterades. Avseende betyg 

och resultat på nationella prov förväntas  

elevernas resultat vid läsårsslut nå minst 

samma goda nivå som föregående år. 

 

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, särskola och Lärcent-

rum. Sett till hela barn- och utbildnings 

verksamhetsområde prognostiseras med ett 

underskott på 3 100  mkr vilket innebär att 

det inte lever upp till måltalet om 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 6,57% (samma period föregående år 

7,7%). Dock är det stora variationer mellan 

olika verksamheter. 
 

 

Central adminstr/chefer/elevhälsa:    1,16% 

Förskola, dagbarnvårdare, resursteam:     8,26% 

Grundskola F-9 inkl särskolan:    5,03% 

Fritidshem:  12,89% 

Musikskola     1,31% 

Lärcentrum    2,70%    

 

 

Investeringar 
 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ett-till-Ett 

Ombudgetering 

1200 

800 

300 

1200 

800 

0 

0 

0 

300 

 

Avseende investeringar inom klumpansla-

get och ett-till-ett-satsningen kommer av-

satta medel att förbrukas under året.  

 

Ombudgetering (300 tkr) i tabellen ovan 

avser medel avsatt för inventarier till för-

skolan Apotekaren efter ombyggnation. I 

en preliminär prognos uppger samhälls-

byggnadschef att ombyggnationen beräk-

nas vara klar i slutet av vårterminen 2020. 

Detta innebär att avsatta medel inte 

kommer att förbrukas 2019, utan att de bör 

ombudgeteras ytterligare ett år till 2020. 


