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REDOVISAT JAN-JUNI 2016 

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

6 156 

-86 666 

-80 510 

-910 

-81 420 

5 283 

-82 551 

-77 268 

-1 025 

-78 293 

 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2016 

  Budget Prognos Diff 

Förskola 38 841 38 778 63 

Grundskola 83 338 85 327 -1 989 

Särskola 5 876 4 978 898 

Lärcentrum 32 098 32 018 81 

BOU Kultur 5 562 5 538 24 

 165 715 166 639 -924 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar för 

verksamheterna: 

- Förskola och pedagogisk omsorg 

- Grundskola 

- Särskola 

- Lärcentrum 

- BoU Kultur (bibliotek/ musikskola) 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

Efter ett 2015 där ledningsorganisationen 

haltat p g a vakans så har en rektor rekryte-

rats till Nyby och Åkullsjön.  

 

Ledningsorganisationen har vidare stärkts 

upp för att möta de ökade kraven på sys-

tematiskt kvalitetsarbete med kvalitets- 

/utvecklingsledare i både förskolan (30% 

tjänst) och grundskolan (40% tjänst).   

 

Den flyktingsituation som rått sedan hösten 

2015 har inneburit en ökat tryck på såväl 

Lärcentrum som Tundalsskolan 7-9. 

 

Från och med januari finns skolpsykolog 

på grundskolan en dag per vecka. 

 

Under våren har projektet ”Samverkan för 

bästa skola” påbörjats i samarbete med 

Skolverket. 

 

 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER FÖR 

HALVÅRET OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

 

  

Jan-juni 

2016 

Jan-juni 

2015 Differens 

Förskola 18 346 17 466 880 

Grundskola 41 998 39 114 2 884 

Särskola 2 798 2 516 282 

Lärcentrum 14 927 15 679 -752 

Kultur 2 440 2 494 -54 

 Totalt 80 510 77 269 3 240 

 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Verksamhetens kostnader ligger i paritet 

med budget (63 tkr överskott). Kostna-

derna för förskola prognosticeras bli något 

lägre än budgeterat medan pedagogisk om-

sorg och föräldrakooperativ blir något hö-

gre.  

 

Förskolans nettokostnader för perioden 

januari-juni är 880 tkr högre (5%) jämfört 

med föregående år. 

 

Grundskola 

Kostnaderna för grundskolan exklusive 

kostnad för skolskjuts och interkommunal 

ersättning (IKE) prognosticeras ge ett 

överskott mot budget på ca 700 tkr. Kost-

nad för skolskjuts beräknas bli 2 500 tkr 

högre än budgeterat och IKE 220 tkr högre 

än budgeterat.  
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Grundskolans nettokostnader för perioden 

januari-juni 2016 är 2 884 tkr (7%) högre 

jämfört med föregående år. Här bör noteras 

att kostnad för skolskjuts är 1 500 tkr 

högre jämfört med samma period föregå-

ende år. 

 

Särskola 

Särskolan prognosticeras uppvisa ett över-

skott mot budget på 890 tkr till följd av 

lägre kostnad för IKE och skolskjutsar. 

 

Särskoleverksamhetens nettokostnader för 

perioden januari-juni 2016 är 282 tkr 

(11%) högre jämfört med samma period 

föregående år. Detta förklaras av att fler 

elever är inskrivna i särskolan. 

 

Lärcentrum 

Kostnader för Lärcentrum prognosticeras 

ligga i paritet med budget för helåret. Av-

vikelser mot budget förklaras främst av att 

interkommunal ersättning (IKE) förväntas 

bli 950 tkr högre än budgeterat. Nettokost-

nad för övrig verksamhet förväntas bli ca 

1 000 tkr lägre än budgeterat till följd av 

såväl lägre kostnad som ökade intäkter 

(350 tkr vuxen utb). 

 

Lärcentrums nettokostnad för perioden 

januari-juni 2016 är 752 tkr lägre jämfört 

med samma period föregående år. Detta 

förklaras främst av att industriprogrammet 

är helt avvecklat fr o m hösten 2015. 

 

BOU Kultur 

Kostnaderna för verksamheterna bibliotek 

och musikskola ligger i paritet med budget. 

 

Nettokostnad för perioden är ca 50 tkr 

lägre jämfört med föregående år.  

 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

För samtliga verksamheter inom barn- och 

utbildningsområde prognosticeras ett un-

derskott med 924 tkr. Det är främst grund-

skolans verksamhet som avviker från bud-

get med ett underskott på 1 989 tkr, till-

följd av högre kostnader för skolskjuts. 

Särskolan uppvisar ett överskott på när-

mare 900 tkr tillföljd av lägre kostnad för 

skolskjuts och IKE. 

 

Prognosen för övriga verksamheters netto-

kostnad ligger i paritet med budget. 

 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 
Differens 

Förskola 38 664 38 778 -114 

Grundskola 84 897 85 327 -430 

Särskola 5 049 4 978 71 

Lärcentrum 33 407 32 018 1 389 

BOU Kultur 5 483 5 538 -55 

Totalt 167 500 166 639 861 

 

Efter första halvåret visar prognosen på ett 

underskott med 924 tkr, vilket är 861 tkr 

mindre än prognosen i ekonomirapport 1. I 

prognosen ingår inte ett enskilt individ-

ärende där interkommunal ersättning kan 

uppgå till 180 tkr, vilket skulle medföra att 

Lärcentrum skulle få ett underskott med 

100 tkr istället för det ovan prognosticera-

de överskottet på 80 tkr. 

 

Grundskolan prognosticeras ge 430 tkr 

högre underskott tillföljd av att kostnad för 

Skolverksprojektet ”Samverkan för bästa 

skola” (150 tkr), högre kostnad för under-

visning (100 tkr) samt lokal administration 

(140 tkr). Grundskolans kostnad exklusive 

skolskjuts ligger trots detta ca 300 tkr lägre 

än budgeterat. 

 

Lärcentrums prognosticeras att i princip 

följa budget till skillnad mot ekonomirap-

port 1 där prognosen visade ett underskott 

på 1 309 tkr. Differensen förklaras främst 

av lägre kostnad för IKE än beräknat (9 

färre elever ht-16) samt högre intäkter och 
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lägre kostnad för vuxenutbildning/SFI med 

ca 560 tkr.  

 

BOU Kultur prognosticeras ge ett litet 

överskott på 24 tkr, vilket är 55 tkr mindre 

än prognosen i ekonomirapport 1. Detta till 

följd av pensionsavgång och nyrekrytering 

inom musikskolan. 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Förskolan  

Inom förskolan har arbetats aktivt med att 

stärka den pedagogiska kvaliteten genom 

bland annat stöd från utvecklingsledare (2 

x 20% tjänst). Vidare har gemensamma 

mallar tagits fram som stöd för pedagogisk 

planering och kvalitetsarbete. Under hösten 

ska Google Presentation introduceras som 

ett pedagogiskt dokumentationsverktyg för 

att följa barns utveckling och lärande. Utö-

ver detta har Resursteamet (specialpedagog 

och logoped) förändrat sitt arbetssätt i syfte 

att höja kvaliteten kring språk och språk-

förståelse bland pedagogerna. 

 

När det gäller fördelning förskollärare och 

barnskötare så förväntas måltalet inte nås 

under året till följd av svårigheter att re-

krytera förskollärare. 

 

Föräldraråd har bildats och kommit igång i 

förskolorna i södra och centrala delarna, 

medan norra delen startar under hösten 

2016 vilket innebär förväntad måluppfyl-

lelse. 

 

Sjuktalet ligger på 7,1% för halvåret. Inom 

förskolan finns tre långtidssjukskrivningar, 

en kronisk sjukdom med återkommande 

sjukfrånvaro. I övrigt handlar det om för-

kylningar, magsjuka etc. 

 

 

 

Grundskolan 

Grundskolans måluppfyllelse ser generellt 

sett bättre ut för 2016 jämfört med föregå-

ende år. 

 

På Tundalsskolan har under året genom-

förts besöksveckor för att öka vårdnadsha-

varnas delaktighet. På övriga skolor har 

bland annat genomförts föräldraaktiviteter 

på kvällstid och i anslutning till jullov. 

”Öppet Hus” är inte en aktivitet som kom-

mer att prioriteras under 2016 varför mål-

talet ej kommer att nås. 

 

Avseende måltalet att samtliga elever ska 

nå godkänd nivå på nationella prov så kan 

vi konstatera att det för årskurs 3 är inom 

matematik som en djupare analys måste 

genomföras. Vi kan också se att det före-

ligger relativt stora skillnader mellan olika 

skolor. 

 

I årskurs 6 är resultatet generellt sett 

mycket goda och i engelska är måltalet nått 

och även i svenska och engelska får 

måluppfyllelsen betraktas som godkänd.  

 

I årskurs 9 är resultaten på nationella prov i 

matematik och engelska mycket goda, i 

svenska kan vi se relativt stor skillnad i 

resultat om nyanlända exkluderas från sta-

tistiken (88% contra 92% godkända). Ge-

nerellt sett har resultaten blivit bättre jäm-

fört med 2015. 

 

När det gäller betyg vårterminen 2016 kan 

vi se att det i årskurs 6 är 84% av samtliga 

elever som nått betyg A-E (godkänd nivå) i 

samtliga ämnen vilket ligger på samma 

nivå som föregående år. Om vi exkluderar 

nyanlända är det 90% som fått betyg A-E i 

årskurs 6. I årskurs 9 har 74% nått betyg 

A-E (godkänd nivå) och motsvarande siffra 

föregående år var 60%. Om vi exkluderar 

nyanlända från statistiken har 82% nått 

godkänd nivå. 
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Sjukfrånvaron inom grundskolan ligger på 

9,3% vilket innebär att det är lång väg till 

måluppfyllelse. En genomgång av samtliga 

enheter och sjukfrånvaro kommer att ge-

nomföras under hösten. 

 

Särskolan 

Särskolan har idag inga egna måltal, ett 

styrkort för 2017 ska tas fram. Generellt 

sett uppvisar särskolan goda resultat. 

 

Lärcentrum 

För Lärcentrums verksamhet finns idag 

inget eget styrkort, detta ska tas fram för år 

2017. Noteras kan att sjukfrånvaron är 

17,2% tillföljd av flera långtidssjukskriv-

ningar. Flera av dessa är att hänföra till 

kronisk sjukdom/skada och deltidssjuk-

skrivning. 

 

BOU Kultur 

Biblioteket har en mycket god måluppfyl-

lelse och en välutvecklad samverkan inom 

Umeåregionen. Avseende så har måltalet 

legat kvar på 2013 års nivå. Från och med 

2014 ingår även skolbiblioteken i nyckel-

talet kostnad/lån – kostnaden/lån steg från 

47 kr år 2013 till 62 kr per lån år 2014 för 

att under 2015 ligga på 64 kr/lån. Måltalet 

bör revideras utifrån att skolbiblioteket 

numer ingår i måttet. 

 

Andelen invånare som är aktiva låntagare 

ligger på en mycket god nivå och har haft 

en positiv utveckling de senaste två åren 

(2014: 26% och 2015: 29%) och förväntas 

nå måltalet 30% under 2016. 

 

Under läsåret 2015/16 deltog 47% av ele-

verna i musikskolan, vilket gör att måltalet 

på  50% inte nåddes fullt ut.  

 

Sjukfrånvaron inom biblioteksverksam-

heten ligger på 2,4% och inom musiksko-

lan på 0,3% vilket innebär en god målupp-

fyllelse. 

INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Prognos Avvikelse 

3247 2 997  250 
 

Uppföljning av investeringsbudget visar att 

merparten av budgeterade medel kommer att 

användas. Inom ett-till-ett-satsningens etapp 2 

ser det ut att bli ett överskott på ca 150 tkr. I 

förskolan innebär planerade ombyggnationer/ 

nybyggnationer att genomförandet av investe-

ringar i utemiljö motsvarande ca 100 tkr bör 

avvaktas med. 

  

 


