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REDOVISAT HELÅR  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

18 254 

-190 704 

-172 450 

-2 518 

-174 968 

18 741 

-188 898 

-170 157 

-2 249 

-172 406 

 

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  

ANSVARSOMRÅDE 2019 

 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 

Skillnad 

172 450 

174 887 

- 2 437 

 

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 2019 

  Budget Utfall Diff 

Förskola 42 383 42 655 272 

Grundskola 90 571 88 102 - 2 469 

Särskola 4 600 4 801 201 

Lärcentrum 35 630 35 213 -417 

BOU Kultur 1 703 1 679 -24 

 174 887 172 450 - 2 437 

 

Förskolan 

Under året har en tredje förskolechef rekry-

terats som började sin tjänst i slutet av juni 

2019.  

 

 

 

 

 

Från och med juli 2019 har lagändring 

skett, som innebär att chef i förskolan be-

nämns rektor. 

 

Förskoleverksamheten gör ett underskott 

mot budget på 272 tkr, vilket är betydligt 

lägre än prognos vid delårsbokslutet. Detta 

förklaras främst av återhållsamhet samt av 

översyn av scheman och bemanning. Under 

året har förskoleverksamheten haft högt 

tryck med ökat antal inskrivna barn. 

 

Grundskolan 

Under perioden har utvecklingsprojektet 

”Samverkan för bästa skola” avslutats, och 

slutrapport sammanställts. 

  

Grundskoleverksamheten redovisar ett 

överskott på ca 2,5 mkr. Detta förklaras 

främst av lägre kostnader för skolskjuts 

med 1,1 mkr och interkommunal ersättning 

med 600 tkr. Utöver detta är kostnader för 

kompetensutveckling lägre än budgeterat 

till följd av deltagandet i ”Samverkan för 

bästa skola”. Ytterligare en förklaring är att 

statsbidrag har använts effektivt under året. 

 

Särskolan 

Under höstterminen 2020 utökades särsko-

lan så att den omfattar samtliga stadier, 

samt att träningsskola startats upp på Jen-

ningsskolan.  

 

Särskolan redovisar ett underskott med 201 

tkr, vilket är marginellt lägre än prognos 

vid delårsbokslut. Underskottet förklaras av 

att träningsskola startats upp på Jennings-

skolan under höstterminen 2019. 

KOMMUNSTYRELSEN 

VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 

 

  Ordförande: Mimmi Norgren Hansson 

  Sektorchef:  Carin Elofsson 
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Lärcentrum 

På Lärcentrum konstateras en kraftigt ökad 

volym gällande genomförd vuxenutbildning 

med en ökning på 60 % av betygssatta kur-

ser inom gymnasial vuxenutbildning. Den 

största volymökningen har skett inom yr-

kesvuxutbildningar. Intäkter från statsbi-

drag och projektmedel har också ökat under 

2019 jämfört med tidigare år och prelimi-

nära beräkningar visar på en total summa 

för statsbidrag och andra projektmedel på 

1,9 miljoner. 

 

Under 2019 infördes utbildningsplikten 

som innebär att kommunerna är skyldiga att 

erbjuda deltagare i etableringen med kort 

utbildningsbakgrund studier inom vuxenut-

bildningen som kombineras med SFI. Lär-

centrum har med anledning av detta inrättat 

ett så kallat Arbetsmarknadsspår för kortut-

bildade där studier på SFI kombineras med 

andra kurser samt praktik. Finansieringen 

har möjliggjorts via medel från Länsstyrel-

sen. 

 

På grund av minskat elevunderlag avveck-

lades den gymnasiala delen av Lärcentrum 

som bestod av Språkintroduktion och Indi-

viduellt alternativ. 

 

Överskottet gentemot budget beror dels på 

avvecklingen av introduktionsprogrammen 

och dels på ökade intäkter. 

 

En annan faktor som påverkat att Barn- och 

utbildningssektorns resultat avviker mot 

prognosen vid halvåret är att kostnaden för 

interkommunal ersättning blev 900 tkr lägre 

än prognosticerat.  

 

Musikskolan 

En verksamhetsplan har tagits fram och 

beslutats av kommunstyrelsen under året. 

På grund av pensionsavgång har ny musik-

ledare har anställts under perioden. 

 

Musikskolan redovisar ett överskott med 24 

tkr, vilket får betraktas som ett nollresultat. 

 

 

FRAMTID 

 

Förskolan 

Förskolan står fortsatt inför högre volymer 

med fler inskrivna barn. Vi kan också se att 

antalet barn med särskilda svårigheter ökar, 

vilket medför behov av förstärkningar och 

extra resurser. 

 

Under 2020 sker inflyttning i den nya för-

skolan i Robertsfors. Den osäkerhet som 

finns här handlar till största delen om hur 

måltider ska lösas. En plan för flytt tas fram 

och planerad öppning är i augusti 2020. 

 

Under 2020 är ombyggnation av förskolan 

Fågelboet i Ånäset tänkt att ske. Offerter tas 

in och igångsättningsbeslut måste beslutas 

politiskt. 

 

För förskoleverksamheten handlar det även 

om att säkra kompetensförsörjning, andelen 

förskollärare är fortsatt för låg medan ande-

len personal som saknar utbildning för ar-

bete med barn är fortsatt hög. 

 

En dom i förvaltningsrätten fastslog att blö-

jor ska tillhandahållas av förskolan. Sveri-

ges Kommuner och Regioner (SKR) råder 

dock kommunerna att avvakta med att 

ändra sina nuvarande rutiner endast mot 

bakgrund av denna dom. Om detta blir ak-

tuellt medför det en stor kostnadsökning. 

 

Grundskolan 

För grundskoleverksamheten innebär kom-

mande år behov av fortsatt återhållsamhet 

och noggrann ekonomisk uppföljning. 

 

Under 2020 bör också digitaliseringsstra-

tegi/-plan fastställas. Här ingår att beakta de 

krav och behov som uppstår i och med att 

de nationella proven börjar göras digitalt 

och är tänkta att vara fullt ut digitaliserade 

år 2024. Infrastrukturen får betraktas som 

god. Delar som måste ses över/införskaffas 

är system för överföring av användardata 

(IdP) samt säker inloggning (identitetsfede-

ration) krävs.  
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För hantering av provdata och elevinform-

ation krävs också tvåfaktorsautentisering 

för skolpersonal. 

 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag 

från den 1 januari 2020. Utgångspunkten är 

att lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till barn-

konventionen i utformningen av skollagen. 

Frågor kan ändock uppkomma, till exempel 

om hur man ska tillämpa bestämmelserna. 

 

När det gäller statsbidrag så är trenden att 

det går från strikt riktade till mer generella 

statsbidrag för utveckling/förstärkning av 

skolan. 

 

Inför 2020 finns också ett behov av att se 

över skolstruktur och skolområden, både ur 

kvalitetssynpunkt och utifrån effektivitet 

och lokalernas/fastigheternas beskaffenhet 

och möjlighet att möta de behov som finns. 

 

Lärcentrum 

Några ytterligare volymökningar är inte att 

vänta på Lärcentrum då det inte finns per-

sonell kapacitet att hantera större volymer 

av gymnasial vuxenutbildning. Då motta-

gande av nyanlända förväntas ligga på 

samma nivå som 2019 bedöms volymen på 

SFI vara oförändrad eller minska något. 

 

Arbetet med kombinera svenska för invand-

rare med andra utbildningar inom kommu-

nal vuxenutbildning fortsätter att vara ett 

prioriterat område. 

 

Under 2020 kommer lokaler för mottagande 

och sändning av fjärrundervisning att tas i 

bruk. Detta har finansierats av statsbidrag. 

 

Förändringar i de nationella bestämmelser-

na avseende vuxenutbildning har aviserats 

av regeringen som innebär en större grad av 

finansiering av gymnasiala yrkesvuxutbild-

ningar av staten, ändrat betygssystem 

 

Anpassning av organisationen till att gym-

nasiala utbildningen inte längre bedrivs på 

Lärcentrum fortsätter under första delen av 

2020 och beräknas vara full genomförd i 

juli 2020. 

Byggnaden som inhyser Lärcentrums verk-

samhet har omfattande behov av översyn då 

taket läcker på flera ställen och golvet svik-

tar. 

 

Musikskolan 

Musikskolan har att ta hänsyn till ett beslut 

från Skolinspektionen avseende möjlighet-

en för elever att gå ifrån på lektionstid för 

undervisning i den frivilliga musik-

/kulturskolan. Här krävs dialog och nära 

samverkan med grundskoleverksamheten.   

 

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. Nedanstående är 

hämtat från officiell statistik på Skolverkets 

hemsida (föregående läsår 17/18 inom pa-

rentes): 

- genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen 

241,9 (228,2) 

- andelen elever behöriga till gymnasiet 

är  100%, vilket innebär att det är färre 

än fem stycken som ej nått behörighet. 

 

Målsättningen med 55% av elever inskrivna 

i musikskolan förväntas inte uppnås fullt ut 

utan stannar på ca 45-50%. 

 

Ekonomi 

 

Medarbetare 

När det gäller sjukfrånvaro ser vi en positiv 

trend inom hela BOU:s verksamhetsom-

råde. För BOU totalt ligger sjukfrånvaron 

på 5,82% mot 6,58% 2018 och 8,24% un-

der 2017. Dock är det fortsatt variationer 

mellan olika verksamheter, där förskola och 

framförallt fritidsverksamheten ligger högt.  
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Sjukfrånvaron i grundskola/särskola ligger 

på 4,1% om fritidshemsverksamheten ex-

kluderas. 
 

 

BOU stab (adm/chef/FC):    0,69% 

Elevhälsa:    1,04% 

Förskola, dagbarnvårdare, resursteam:     7,57% 

Grundskola F-9 inkl särskolan o fritids:    5,60% 

Musikskola     0,81% 

Lärcentrum    3,10%    

 

 

INVESTERINGAR 

 
 Budget Utfall Avvikelse 

Klumpanslag 

Ett-till-Ett 

Ombudgetering 

1200 

800 

300 

923 

799 

23 

277 

1 

277 

 

Av klumpanslaget på totalt 1 200 tkr har 

investeringar för 923 tkr genomförts. 

Största delen av dessa medel har gått till 

lokalanpassningar och inventarier som för-

bättrat arbetsmiljön. Investeringar i utemil-

jön i Åkullsjön med ett staket runt skolom-

rådet samt investeringar i inventarier för 

förskolan Fågelboet (fd Apotekaren)  har 

inte kunnat genomföras som planerat uti-

från att SHBK inte kunnat genomföra åt-

gärder enligt planering. För dessa investe-

ringar äskas ombudgetering för 2020. 

 

 

 


