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Analys av verksamheter inom barn- och utbildning som prognostiserar underskott 2018 

Verksamhet  FÖRSKOLAN 

Underskott   -314 tkr 

Analys – Orsaker till 

underskottet 

Ökad interkommunal ersättning jämfört med budget. Under året 

har också funnits flera svåra fall där extra stödresurs varit 

nödvändig. 

Analys – Åtgärder för att 

få en budget i balans 

En översyn av organisation och bemanning har inletts 

tillsammans med översyn av behovet av extraresurser till barn 

med särskilda behov. Preliminärt förutspås en minskat behov av 

extraresurs inför inför hösten 2018, vilket gör att 

kostnadsutvecklingen hålls igen.  

Tillförande av ytterligare medel med 320 tkr föreslås genom 

överföring från överskott i Lärcentrum.  

Konsekvenser i och med 

ovanstående 

Fortsatt återhållsamhet avseende kostnader. 

 

 

Verksamhet  GRUNDSKOLAN 

Underskott   -452 tkr 

Analys – Orsaker till 

underskottet 

Högre kostnad för skolskjuts samt interkommunal ersättning än 

budgeterat.  Dessa kostnader kan inte påverkas utan ligger fast.  

 

Analys – Åtgärder för att 

få en budget i balans 

Överlämning från förskola till förskoleklass är ännu inte klar och 

bedöms preliminärt innebära ett ökat behov av extraresurs 

tillbarn med särskilda behov. Utöver detta införs ny stadieindelad 

timplan som innebär en utökning som motsvarar ca 0,8 

lärartjänst inom grundskolan. En allmän översyn av extraresurser 

har inletts för att komma tillrätta med kostnadsbilden. 

Tillförande av ytterligare medel med 450 tkr föreslås genom 

överföring från överskott i Lärcentrum. 

Konsekvenser i och med 

ovanstående 

Fortsatt återhållsamhet avseende kostnader. 
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Verksamhet  GRUNDSKOLAN 

Underskott   -350 tkr 

Analys – Orsaker till 

underskottet 

Högre kostnad för skolskjuts samt interkommunal ersättning än 

budgeterat till följd av volymökning med en elev inskriven i 

träningsskola i annan kommun.  

 

Analys – Åtgärder för att 

få en budget i balans 

En allmän översyn av bemanning i särskolan i egen regi har gjort 

under året som innebär att en grupp bildats för åk 6-9. En 

översyn av bemanning inom särskolan i egen regi har inletts, men 

en preliminär bedömning är att neddragning/kostnadsminskning 

inte kan genomföras utan stora negativa konsekvenser för 

undervisningens kvalitet. 

Tillförande av ytterligare medel med 350 tkr föreslås genom 

överföring från överskott i Lärcentrum. 

Konsekvenser i och med 

ovanstående 

Fortsatt återhållsamhet avseende kostnader. 

 

 

 

 

 


