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REDOVISAT JAN-SEPT 2016 

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

9 280 

-123 708 

-114 428 

-1 200 

-115 628 

7 720 

-114 699 

-106 979 

-1 462 

-108 441 

 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2016 

  Budget Prognos Avvikelse 

Förskola 38 841 38 186 655 

Grundskola 84 437 84 988 -551 

Särskola  4 776 4 776 0 

Lärcentrum 32 099 32 469 -370 

BOU Kultur 5 562 5 446 116 

Totalt 165 715 165 865 -150 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sam-

manträde tisdag 2016-09-06 (§73) att 898 

tkr omfördelas från särskolan till grund-

skolan. I tabeller och redovisning nedan 

har detta genomförts. 

 

Kommentarer avvikelser 

Förskoleverksamheten prognosticeras ge 

ett överskott på 655 tkr främst till följd av 

lägre kostnad för IKE
1
 än budgeterat. 

 

Grundskolan förväntas ge ett underskott på 

551 tkr. Enligt KS-beslut har 898 tkr 

överförts från särskola till grundskola detta 

tillsammans med att verksamheten iakttagit 

fortsatt kostnadsmedvetenhet medför att 

tidigare prognosticerat underskott reduce-

rats kraftigt. 

 

Lärcentrum prognosticeras ge ett under-

skott på 370 tkr till följd av högre kostnad 

för IKE för gymnasieskolan än budgeterat.  

 

BOU Kultur (bibliotek och musikskola) 

förväntas ge ett överskott med 116 tkr till-

följd av lägre personalkostnader än bud-

geterat. 

 

Nettokostnaderna för BoU-utskottets hela 

område har ökat med 7 449 tkr. Driftsin-

täkterna är 1560 tkr högre och driftskost-

naderna är 9 009 tkr högre. 

 

Utfall personalkostnader 

De totala personalkostnaderna för jan-sep 

2016 är 76 884 tkr, vilket är 4767 tkr högre 

(6,5%) än motsvarande period föregående 

år. 

 

BoU kultur uppvisar 43 tkr högre perso-

nalkostnader jämfört med jan-sept 2015. 

 

Grundskolan redovisar 3 528 tkr högre 

personalkostnader (8,9%) jämfört med 

samma period föregående år.  

 

                                                 
1 IKE = interkommunal ersättning 
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Lärcentrum redovisar 95 tkr (2,6%) lägre 

personalkostnader jämfört med jan-sept 

2015.  

 

Förskoleverksamhet inkl pedagogisk om-

sorg redovisar för perioden jan-sept 1291 

tkr(5,6%) högre personalkostnad jämfört 

med föregående år.  

 

Prognos för helår 

  
Prognos 
Ek rap 1 

Prognos 
Delår 

Prognos 
Ek rap 2 

Förskola 38 644 38 778 38 186 

Grundskola 84 897 85 327 84 988 

Lärcentrum 33 407 32 018 4 776 

Särskola 5 049 4 978 32 469 

BOU Kultur 5 483 5 538 5 446 

  167 500 166 639 165 865 

Diff budget -1 785 -924 -150 

 

 

 

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 om-

byggnationer/ nybyggnationer att genom-

förandet av investeringar i utemiljö mot-

svarande ca 100 tkr bör avvaktas med. 

 

 

 
 


