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REDOVISAT HELÅR  

 2017 2016 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

15 762 

-180 360 

-164 598 

-1 864 

-166 462 

13 294 

-178 174 

-164 880 

- 1 760 

- 166 640 

 

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  

ANSVARSOMRÅDE 2017 

 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 

Skillnad 

164 598 

167 192 

2 594 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-

munens skyldigheter enligt skollagen och 

skolformsförordningarna.  

 

Utskottet ansvarar för:  

 Förskola och pedagogisk omsorg 

 Grundskola inkl fritidshem 

 Särskola 

 Lärcentrum (gy-utb, SFI, vux.utb) 

 BOU Kultur (musikskola) 

 

 
UTSKOTTETS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2017 

  Budget Utfall Diff 

Förskola 39 316 41 740 -2 424 

Grundskola 87 505 86 999 506 

Särskola 4 982 4 058 924 

Lärcentrum 33 769 30 228 3 541 

BOU Kultur 1 621 1 574 47 

 167 192 164 598 2 594 

  

Förskola 

Förskolan redovisar 2 424 tkr högre kost-

nader an budgeterat (6,2%). Detta förklaras 

av:  

 

 

 

 

 volymökning med elva fler barn i ge-

nomsnitt i egen verksamhet inom för-

skola och pedagogisk omsorg jämfört 

med 2016 (+ 1 460 tkr) 

 ökat antal barn med behov av särskilt 

stöd till följd av olika funktionsvariat-

ioner som t ex NPF (+ 1 090 tkr) 

 högre kostnader för föräldrakooperativet 

Drömvallen (+ 270 tkr) 

 lägre kostnader för administration, IKE 

och Familjecentralen (- 400 tkr). 

 

Grundskolan  

Grundskolan inklusive fritidshem redovisar 

506 tkr lägre kostnader än budgeterat 

(0,6%), vilket främst förklaras av: 

 lägre kostnader för gemensamt fördelade 

kostnader för kompetensutveckling och 

administration (240 tkr). 

 lägre kostnad för skolskjuts (260 tkr).  

 

Särskolan 

Särskolan redovisar 924 tkr lägre kostnader 

än budgeterat till följd av: 

 lägre kostnad för undervisning genom 

sammanslagning till en gemensam grupp 

åk 6-8 (490 tkr) 

 lägre kostnad för skolskjuts (240 tkr) 

 lägre kostnad för interkommunal ersätt-

ning (180 tkr). 

 

Lärcentrum 
Verksamheterna inom Lärcentrum redovisar 

3 541 tkr lägre kostnad än budgeterat (10,5%) 

vilket förklaras av: 

 lägre kostnad för lokal administration till 

följd av vakanta tjänster (390 tkr) 
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 lägre kostnad för interkommunal ersättning 

(1 210 tkr), inackorderingstillägg (180 tkr) 

samt skolskjuts (140 tkr) 

 lägre kostnad för vuxenutbildning (1370 

tkr). 

 

BOU Kultur 

BOU Kultur består av musikskolan sedan 

biblioteket flyttats till sektor Tillväxt. Kostna-

derna för året blev 47 tkr lägre än budgeterat till 

följd av mindre inköp av förbrukningsinventa-

rier. 

 

JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR 

  2016  2017 Differens 

Förskola 38 547 41 740 -3 193 

Grundskola 84 382 86 999 -2 617 

Särskola 4 675 4 058 617 

Lärcentrum 31 952 30 228 1 724 

BOU Kultur 5 324 1 574 3 750 

 Totalt 164 880 164 598 282 

 

Förskolan 

Förskolan redovisar 3 193 tkr högre kost-

nader (8,3%) jämfört med föregående år till 

följd av: 

 högre personalkostnader med (1 670 tkr) 

beroende av fler inskrivna barn samt fler 

barn med behov av särskilt stöd. 

 högre kostnad för föräldrakooperativet 

Drömvallen (470 tkr). 

 högre kostnad för pedagogisk omsorg 

(730 tkr) 

 högre kostnad för interkommunal ersätt-

ning (160 tkr) 

 

Grundskolan 

Grundskolan redovisar 2 617 tkr högre 

kostnader (3,1%) jämfört med föregående 

år till följd av: 

 jämförelsestörande post tillföljd av högre 

lokalkostnader (460 tkr) då idrottshall 

överförts till grundskolan 

 lägre kostnad för skolskjuts (230 tkr) 

 högre personalkostnader (2 000 tkr) 

 högre kostnad för interkommunal ersätt-

ning (390 tkr) 

 

 

 

 

Särskolan 

Särskolan redovisar 617 tkr lägre kostnader 

(13,2%) jämfört med föregående år till följd 

av: 

 lägre kostnad för undervisning i den 

egna grundsärskolan till följd av sam-

manslagen grupp (100 tkr) 

 lägre kostnad för interkommunal ersätt-

ning (230 tkr) 

 lägre kostnad då ingen gymnasiesärskola 

bedrivs i egen regi (280 tkr). 

 

Lärcentrum 

Lärcentrum redovisar 1 724 tkr lägre kost-

nader (5,4%)  jämfört med föregående år 

till följd av: 

 jämförelsestörande post tillföljd av lägre 

lokalkostnader (1 100 tkr) då idrottshall 

överförts till grundskolan och industrilo-

kal avvecklats 

 lägre kostnad för lokal administration 

(500 tkr) till följd av vakanser. 

 lägre kostnad för vuxenutbildning (156 

tkr). 

 

BOU Kultur 

Under året har en organisationsförändring 

genomförts som innebär att biblioteksverk-

samheten flyttats till sektor Tillväxt. Detta 

innebär en jämförelsestörande post BOU 

Kultur. Musikskolan har jämfört med före-

gående år 49 tkr högre redovisade kostna-

der (3,2%).  

 

 

FRAMTID 

Förskolan 

Inom förskolan är den största utmaningen 

kompetensförsörjning. Idag råder brist på 

förskollärare men även utbildade barnskö-

tare. För att uppnå målsättningen med två 

förskollärare och en barnskötare skull tolv 

förskollärare behöva rekryteras. 

 

Volymökningen till följd av fler födda ser 

ut att avta kommande år.  

 

Förskolans läroplan revideras vilket bl a 

innebär en tydligare gräns mellan undervis-

ning och utbildning. Digital kompetens 
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kommer att arbetas in i den reviderade läro-

planen. Detta kommer att kräva en imple-

menteringsprocess där lokal kompetensut-

veckling utgör den bärande delen. 

 

Grundskolan 

Under 2017 permanentades det statliga lä-

rarlönelyftet vilket innebär en ökad kostnad 

med ca 1 500 tkr ifall det riktade statsbidra-

get avvecklas.  

 

Skolstart vid sex års ålder - träder i kraft 

första januari 2018, d v s förskoleklass blir 

obligatorisk vilket medför ökade kostnader 

för skolmåltider. 

 

Obligatoriskt att erbjuda lovskola 50 h in-

klusive lunch och skolskjuts för elever i åk 

8 och åk 9 som ej kommer in på ett yrkes-

förberedande program 

 

Ändringar om språk, betyg och timplan i 

grundskolan -träder i kraft 1 juli 2018. 

 

Regeringen har uttalat avsikt om ytterligare 

förändringar i den stadieindelade timplanen, 

som innebär utökad undervisningstid i id-

rott och hälsa i grundskolan planeras 

(+100h), och i matematik i högstadiet i 

grundskolan, grundsärskolan och special-

skolan (+105h). Dessa timmar ska omförde-

las från elevens val. Målsättning är att de 

planerade förändringarna ska gälla från och 

med hösten 2019. 

 

Lärcentrum 

Minskat antal elever inom språkintrodukt-

ion är att vänta.  

 

Skolverket har tillsammans med branscher-

na tagit fram 51 olika nationella yrkespaket 

som kan användas inom komvux på gymn-

asial nivå och i gymnasieskolans introdukt-

ionsprogram. Paketen innehåller en kombi-

nation av gymnasiala kurser som ska svara 

mot de kompetenskrav som arbetsmark-

naden ställer. 

 

I 2018 års budgetproposition föreslår rege-

ringen därför en satsning på 50 miljoner 

kronor 2018 och därefter 70 miljoner kro-

nor årligen i form av ett statsbidrag till 

kommunerna för att möjliggöra en utveckl-

ing och etablering av lärcentrum som till-

handahåller lokaler och stöd för lärande 

nära hemorten.  

 

För att motverka bristen på utbildad arbets-

kraft satsar regeringen på regionalt yrkes-

vux. Regeringens satsning innebär 6 750 

nya statliga utbildningsplatser inom region-

alt yrkesvux samt ytterligare 1 000 platser 

för yrkesförarutbildning för 2018. 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medborgare/Kund 

Betygsindex för förskolan i medborgar-

enkäten 2017 blev 64 vilket inte riktigt når 

upp till måltalet på 70.  
 

Hållbar utveckling & tillväxt 

Perspektivet omfattar topp 50 ranking i 

Öppna Jämförelser för grundskolan, resulta-

tet blev ranking 185. Detta främst beroende 

att andelen som ej är behöriga till gymna-

siet fortfarande ligger på en hög nivå efter 

vårterminen 2017.  Målsättningen med 55% 

av elever inskrivna i musikskolan förväntas 

inte uppnås fullt ut (50%). 
 

Ekonomi 

För verksamheter inom BOU blev det totalt 

sett ett överskott på 2 594 tkr (1,6%). Dock 

är det variationer mellan verksamheterna 

och förskoleverksamheten visar ett under-

skott på drygt 2 400 tkr (6,2%) medan 

särskolan och Lärcentrum visar ett över-

skott med 924 tkr (18,5%) respektive 3 541 

tkr (10,5%). Grundskolan redovisade ett 

överskott på 506 tkr (0,6%). 
 

Medarbetare 

Medarbetarenkät har ej genomförts under 

2017 varför uppföljning av NöjdMedarabe-

tarIndex inte kan göras. Av medarbetarsam-

talen har i de närmaste 100% genomförts, i 

de fall de inte genomförts har medarbetare 

avböjt samtal. 
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Måltalet om max 4,5% nås inte under året. 

Insatser som genomförts inom sektor BOU 

är att omfördela ledningsresurser från kvali-

tetsutveckling till förstärkt arbete med re-

habinsatser. Sjukfrånvaron för BOU som 

helhet är för 2017 7,1% jämfört med 7,8% 

föregående år.  

 

 

INVESTERINGAR 

Klumpanslaget för 2017 var 1 100 tkr vilket 

justerats med överföring av bibliotekets 

investeringar på 75 tkr till Tillväxt. Om-

budgeterade medel från 2016 var 126 tkr 

vilket gav ett totalt klumpanslag på 1 251 

tkr. Av dessa har 857 tkr förbrukats under 

året vilket innebär ett överskott på 394 tkr. 

 
Klumpanslag Budget Redovisat Diff Ombudg. 

Klädskåp korridor 380 125 255 255 

Datorer Lärcentr.  35 0 35 35 

IT fritidshem 90 53 37 37 

Musiksal Bygdeå 45 31 14 14 

Övr klumpanslag 701 648 53 0 

Summa 1251 857 394 341 

 

Av överskottet äskas om överföring av 341 

tkr till 2018. Efter brandskyddsrond har 

ålagts att installera klädskåp i korridorer på 

övre plan på Nybyskolan, Bygdeå skola 

samt Tundalsskolans mellanstadium. Inve-

steringen har inte genomförts på Nybysko-

lan och Bygdeåskola eftersom underhålls-

arbete av korridorer planerats under första 

delen av 2018. I övrigt är det inventarier 

som beställts, men ej fakturerats och IT-

utrustning som fått invänta översyn av nät-

verket.  

 

Av investeringsbudget utöver klumpansla-

get så har genomförandet av etapp 2 (om-

budgetering från 2016) samt etapp 3 av 

”ett-till-ett-satsningen” avslutats. Resultatet 

visar på ett överskott på 39 tkr. 

 
  Budget Redovisat Diff Ombudg. 

Ett-till-ett etapp 2 201 203 -2 0 

Ett-till-ett etapp 3 1100 1061 39 0 
Inv Fyrklövern/  
Apotekaren 500 113 387 387 

Summa  1801 1377 424 387 

I investeringsbudget avsattes totalt 500 tkr 

för inventarier till förskolorna Fyrklövern 

och Apotekaren mot bakgrund av ombygg-

nation och utökning av antal avdelningar. 

Om-/tillbyggnation av Fyrklövern är ännu 

inte helt avslutad och avseende Apotekaren 

har planerna förskjutits in på 2018 vilket 

medför ett äskande om överföring av 387 

tkr för inventarier till 2018. 

 

 

 


