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REDOVISAT HELÅR  

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

13 294 

-178 174 

-164 880 

- 1 760 

- 166 640 

10 266 

-166 196 

-155 930 

-1 857 

-157 787 

 

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  

ANSVARSOMRÅDE 2016 

 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 

 

164 880 

165 715 

835 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-

munens skyldigheter enligt skollagen och 

skolformsförordningarna.  

 

Utskottet ansvarar för:  

 Förskola och pedagogisk omsorg 

 Grundskola inkl fritidshem 

 Lärcentrum (gymnasieutb, vuxenutb) 

 Särskola 

 BOU Kultur (bibiliotek & musikskola) 

 

 
UTSKOTTETS RESULTAT 

 

  Budget Redovisat 
Avvikelse 

mot budget 

Avvikelse 

mot 2015 

Förskola 38 841 38 547 292 -2 990 
Grundskolan 84 437 84 382  55 -5 388 
Lärcentrum 32 099 31 924 147 -1290 
Särskolan 4 776 4 675 101 784 
Kultur 5 562 5 323 238 -67 

  165 715 164 880 835 - 8 952 

 

Förskolan 

Förskolan redovisar ett överskott mot budget på 

inte fullt 300 tkr, varav 200 tkr är lägre gemen-

samma kostnader (central adm etc) och 100 tkr 

är lägre nettokostnad i verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

Högre personalkostnader med 780 tkr balanse-

ras av lägre kostnad för interkommunal ersätt-

ning (IKE) med -310 tkr och gemensamt förde-

lade kostnader med -200 tkr samt högre intäkter 

+210 tkr jämfört med budgeterat. 

 

Nettokostnaden för förskola inkl pedagogisk 

omsorg är drygt 8% högre jämfört med föregå-

ende år. Detta förklaras av volymökning och 

personalförstärkning samt fylld vakans inom 

språkstödet. 

 

Grundskola 

Grundskolan redovisar ett överskott mot budget 

med 55 tkr vilket får betraktas som ett nollre-

sultat.  

 

Intäkter i form av riktade statsbidrag har ökat 

med 2,2 mkr (lågstadiesatsning, lärarlönelyft), 

vilket också har påverkat kostnadssidan i mot-

svarande grad.  

 

Skolskjutskostnaderna blev 1,6 mkr högre än 

budgeterat och har under året balanserats med 

fortsatt återhållsamhet med 1,5 mkr lägre per-

sonalkostnad än budgeterat. 

 

Nettokostnaden är 7% högre jämfört med 2015 

vilket till största delen beror av ökade skol-

skjutskostnader med 2,8 mkr. Om dessa exklu-

deras är nettokostnadsökningen 2,6%.  

 

Den fortsatta återhållsamheten har hållit perso-

nalkostnaderna i ungefär samma nivå som före-

gående år bortsett från löneökningar. 

 

Lärcentrum 

Lärcentrum redovisar ett överskott mot budget 

med 147 tkr.  

KOMMUNSTYRELSEN 

VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 

 

  Ordförande: Hans Lindgren 

  Sektorchef: Carin Elofsson 
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Gymnasieverksamheten redovisar 736 tkr högre 

kostnader än budget tillföljd av högre kostnad 

för interkommunal ersättning. 

 

Vuxenutbildning/SFI redovisar 894 tkr lägre 

kostnad än budgeterat till följd av att vård- och 

omsorgsutbildningen startade nästan tre måna-

der senare än planerat samt tillföljd av att studi-

ehandledare ej krävts. 

 

Personalkostnaderna ligger 307 tkr lägre än 

budgeterat och 70 tkr lägre jämfört mot föregå-

ende år. 

 

Särskola 

Särskolan redovisar 101 tkr i överskott mot 

budget. Kostnad för elevassistenter är 250 tkr 

högre än budgeterat medan kostnad för skol-

skjuts är 312 tkr lägre. 

 

Lönekostnaderna är 241 tkr högre än budgeterat 

och 268 tkr högre jämfört med föregående år 

till följd av förstärkning med elevassistent i 

Åkullsjön samt på Tundalsskolan 4-6. 

 

Nettokostnaden för särskolan är 14% lägre (784 

tkr) jämfört med föregående år. Detta förklaras 

främst av att det inte finns någon elev inskriven 

i gymnasiesärskolan längre. 

 

BOU Kultur 

BOU Kultur redovisar ett överskott med 238 

tkr, varav biblioteket 160 tkr och musikskolan 

70 tkr. Överskottet förklaras främst av lägre 

kostnad för löner än budgeterat. 

 

Nettokostnaderna är drygt1% högre jämfört 

med föregående år p g a av lägre kostnad för 

löner till följd av vakanser och vikariat. 

 

 

FRAMTID 

Generellt inom förskola, grund-/särskola 

och Lärcentrum är sjukfrånvaron ett fokus-

område och det planeras för att starta en 

temagrupp ”Frisk arbetsplats” för att disku-

tera frågan och få fram förslag på olika åt-

gärder.  

 

Förskolan 

Inom förskolan är det fortsatt arbete med 

implementering av systematiskt kvalitetsar-

bete och pedagogisk planering som ligger i 

fokus.  

 

Investeringar i form av om-/tillbyggnad i 

Bygdeå (Fyrklövern) och i Ånäset (Apote-

karen) planeras komma igång under 2017. 

 

Under 2016 påbörjades införande av 

Schoolsoft och detta förväntas vara genom-

fört och i full användning under 2017. 

 

Grundskolan 

Under år 2016 har det inom grundskolan 

och särskolan arbetats intensivt med att 

implementera rutinerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet och inför 2017 ser vi att 

detta kommer att ha satt sig. Deltagandet i 

Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa 

skola” fortsätter och där är översynen av 

Elevhälsans organisation, uppdrag och rol-

ler en av de viktigaste bitarna. 

 

Arbetet med fritidshemmens systematiska 

kvalitetsarbete prioriteras under 2017, då 

implementering inte gått med samma fart 

som för grundskolan i övrigt. 

 

Lärcentrum 

Lärcentrums verksamhet inom gymnasiede-

lens språkintroduktion (SI) är starkt påver-

kad av antalet ensamkommande barn och 

här förväntas en volymminskning under 

2017.  

 

Nya regler avseende statsbidrag för vuxen-

utbildning träder i kraft 2017-01-01 och 

innebär att bidraget för grundläggande och 

gymnasial komvux ingår i det generella 

statsbidraget till kommunen. Lagändringen 

innebär också ökade möjligheter för vuxna 

att läsa upp behörighet. 

 

För yrkesvux och lärlingsvux söks riktat 

statsbidrag i samverkan med Västerbottens-

vux. Förändringar här blir att kommunens 

finansiering ska motsvara statsbidraget i 

antal helårsstudieplatser.  

 

För Lärcentrum är de prioriterade insatserna 

under 2017 en ökad struktur avseende in-

troduktionsprogrammen samt att utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet. 
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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 mal-

lar tagits fram som stöd för pedagogisk pla-

nering 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 nås inte måltalet under året till 

följd av svårigheter att rekrytera förskollä-

rare. 

 

Föräldraråd har bildats och kommit igång i i 

samtliga förskolor. 

 

Sjuktalet ligger på 6,8 %.  

 

Grundskolan 

Grundskolans måluppfyllelse ser generellt 

sett bättre ut för 2016 jämfört med föregå-

ende år. 

 

På Tundalsskolan har under året genomförts 

besöksveckor för att öka vårdnadshavarnas 

delaktighet. På övriga skolor har bland an-

nat genomförts föräldraaktiviteter på kvälls-

tid och i anslutning till jullov. ”Öppet Hus” 

är inte en aktivitet som prioriterats under 

2016 varför måltalet ej 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 ge-

nomföras. Vi kan också se att det föreligger 

relativt stora skillnader mellan olika skolor. 

 

I årskurs 6 är resultatet generellt sett myck-

et goda och i engelska är måltalet nått och 

även i svenska och matematik får målupp-

fyllelsen 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 nyan-

lända är det 90% som fått betyg A-E i års-

kurs 6. I årskurs 9 har 74% nått betyg A-E 

(godkänd nivå) och motsvarande siffra fö-

regående år var 60%. Om vi exkluderar 

nyanlända från statistiken har 82% nått 

godkänd nivå. 

 

Sjukfrånvaron inom grundskolan ligger på 

8,9 % 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 

13,0% 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. Från och med 2014 ingår 

även skolbiblioteken i nyckeltalet kost-

nad/lån – kostnaden/lån steg från 47 kr år 

2013 till 62 kr per lån år 2014 för att under 
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2015 ligga på 64 kr/lån. Måltalet bör revi-

deras 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 måltalet på 

30% anses vara uppfyllt.  

 

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 5,0% och inom musikskolan 

på 0,1%. 

 

 

INVESTERINGAR 

 

Klumpanslaget 

Ursprungligt klumpanslag låg på 1 300 tkr, 

under våren uppdagades dock behov av 

markåtgärder vid fritidshemmet Jennings, 

vilket medförde att klumpanslaget minska-

des med 210 tkr som överfördes till Sam-

hällsbyggnadskontoret.  

 

Av resterande klumpanslag på 1 090 tkr har 

893 tkr förbrukats. Av de 193 tkr som åter-

står var 120 tkr avsedda för utemiljö vid 

förskolorna i Apotekaren och Fyrklövern. 

Då om-/tillbyggnation av dessa planeras, 

beslutades att avvakta med investering i 

utemiljö och föreslå att dessa omfördelas 

till 2017. 

 

Tilläggsbudget 

Tilläggsbudget avser överföring av 1 057 

tkr från 2015 och omfattade staket i 

Djäkneboda samt etapp 1 i ett-till-ett-

satsningen. Dessa investeringar har genom-

förts under året (1 053 tkr). 

 

Ett-till-ett, etapp 2 

Etapp 2 av ett-till-ett-satsningen har omfat-

tat införande av Chromebooks på mellan-

stadiet med åtföljande behov av utbyggt 

nät, laddmöjligheter samt utbildningsinsat-

ser. Av budgeterade 1 100 tkr har 899 tkr 

förbrukats under året, dock återstår utbygg-

nad av det trådlösa nätverket och beräknas 

kosta 200 tkr, varför det föreslås att dessa 

överförs till 2017. 

 

 

 

 


