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 2017 2016 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

8194 

-64 266 

-56 072 

-683 

-56 755 

4 281 

-58 263 

-53 982 

-617 

-54 599 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2017 

   Budget Prognos 

Förskola 

Grundskola 

Lärcentrum 

Särskola grund/gy 

BOU Kultur 

Totalt 

-39 315 

-87 505 

-33 769 

-4 982 

-5 629 

-171 200 

-40 401 

-87 606 

-33 009 

-4 631 

-5 629 

-171 276 

 

Viktiga händelser under perioden 

Lärcentrum har under perioden haft vakant 

rektorstjänst. Rekrytering är genomförd 

och ny rektor börjar 2017-05-08. 

 

En 40% tjänst som kurator har tillsatts på 

Lärcentrum för att möta de behov som 

finns samt uppfylla krav i läroplan och lag. 

 

Samverkan för bästa skola fortsätter detta 

år och analys samt framtagande av åtgärds-

plan inför nästa läsår har genomförts.  

 

Kommentarer avvikelser 

 

Utfall personalkostnader 

  
Jan-april 

2016 

Jan-april 

2016 
Differens 

Förskola -11 967 -10 737 -1 230 

Grundskola -19 368 -18 489 - 1 149 

Lärcentrum -1489 -1 625 136 

Särskola -850 -1 040 190 

BOU Kultur -1437 -1 303 -134 

Totalt -35 381 -33 194 -2 187 

 

Inom förskolan beror de högre personal-

kostnaderna utöver löneökning på volym-

ökning. Antalet inskrivna barn är 16 fler 

under perioden jämfört med föregående år. 

Utöver detta har barn med behov av sär-

skilt stöd varit större detta år. Sammantaget 

innebär det utökning av dagbarnvårdar-

verksamhet samt stödresurser i barngrup-

perna. 

  

Grundskolans verksamhet har utöver ök-

ning utifrån lönerevision 2016 ca 600 tkr 

högre personalkostnader för perioden jan-

april. Detta beror av att utökning med två 

förstelärartjänster, lärarlönelyftets införan-

de samt utökning av elevhälsan. 
 

Lärcentrum har lägre personalkostnader 

jämfört med samma period föregående år 

främst till följd av vakan rektorstjänst och 

avveckling av elevassistent. 

 

Särskolans lägre personalkostnader jäm-

fört med föregående år förklaras av att det 

är en undervisningsgrupp mindre. 

 

Personalkostnaderna inom BOU Kultur 

var lägre samma period 2016 till följd av 

vikarier med lägre lön, detta år är ordinarie 

personal tillbaka. 

 

Nettokostnadernas utveckling (jmf 2016) 

  
Jan-april 

2017 

Jan-april 

2016 
Differens 

Förskola -12 768 -11 759 -1 009 

Grundskola -26 994 -25 238 -1 756 

Lärcentrum -13 181 -13 540 359 

Särskola -1 463 -1 924 461 

BOU Kultur -1 666 -1 564 -102 

Totalt -56 072 -54 025 -2 047 

 

Inom förskolan har kostnaderna ökat totalt 

med 1,5 mkr (+11%) medan intäkterna 

ökat med 500 tkr (+28%). Nettokostnads-

ökningen förklaras med ökade personal-

kostnader till följd av volymökning. 
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Grundskolans kostnader har ökat med ca 

2,2 mkr (8%) medan intäkterna ökat med 

525 tkr (13%). Nettokostnadsökning utöver 

ökade personalkostnader beror på ökade 

interkommunala ersättningar med ca 600 

tkr. 

 

Lärcentrums totala nettokostnad har min-

skat med 359 tkr främst till följd av ökade 

intäkter med ca 390 tkr.  

 

Särskolans nettokostnader har minskat 

med inte fullt 470 tkr jämfört med föregå-

ende år (-24,5%) till följd av lägre kostna-

der för interkommunal ersättning och färre 

inskrivna elever. 

 

BOU Kultur har ökat med 100 tkr till 

följd av att ordinarie personal återkommit 

till sina tjänster. 

 

Prognos för helår 
 

  Budget Prognos 
Differ

ens 

Förskola -39 315 -40 401 -1 086 

Grundskola -87 505 -87 606 -101 

Lärcentrum -33 769 -33 009 760 

Särskola -4 982 -4 631 351 

BOU Kultur -5 629 -5 629 0 

Totalt -171 200 -171 276 -76 

 

Förskoleverksamheten prognosticeras att 

visa ett underskott på drygt 1 mkr 2017 till 

följd av volymökning samt ett större antal 

barn med särskilda behov. 

 

Prognos för grundskolan visar på ett un-

derskott på 100 tkr, detta till följd av ute-

blivet statsbidrag för förstärkt elevhälsa. 

 

Lärcentrum prognosticeras ge ett över-

skott på 760 tkr till följd av vakant rek-

torstjänst, lägre kostnad för interkommunal 

ersättning och inackorderingstillägg. 

 

 

 

Måluppfyllelse 
 

Medborgare/Kund 

Betygsindex för förskolan i medborgar-

enkäten samt bibliotekets NöjdKundIndex 

förväntas nå måltalet under året. 
 

Hållbar utveckling & tillväxt 

Perspektivet omfattar topp 50 ranking i 

Öppna Jämförelser för grundskolan vilket 

inte kommer att uppfyllas under året. Detta 

främst beroende av att en relativt stor andel 

elever inte förväntas klara minst betyget E 

i samtliga ämnen i årskurs 9.  Målsätt-

ningen med 55% av elever inskrivna i 

musikskolan förväntas uppnås. 
 

Ekonomi 

För verksamheter inom BOU förväntas 

totalt ett underskott på 76 tkr vilket är att 

betrakta som ett nollresultat. Dock är det 

variationer mellan verksamheterna och 

förskoleverksamheten prognosticeras visa 

ett underskott på drygt 1 mkr. 
 

Medarbetare 

Avseende NöjdMedarbetarIndex samt ge-

nomförda medarbetarsamtal förväntas mål-

uppfyllelse.  
 

Måltalet om max 4,5% sjukfrånvaro för-

väntas inte nås under året. Insatser som 

genomförts inom sektor BOU är att omför-

dela ledningsresurser från kvalitetsut-

veckling till förstärkt arbete med rehab-

insatser. 

 

Investeringar 
 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 1 300 1 300 0 

Ett till ett satsn 1 100 1 100 0 

Invent förskol 500 250 250 

Tilläggsbudget 327 327 0 

Totalt 3 127 2 877 250 

 

Investeringsbudgeten förväntas nyttjas i 

sin helhet förutom gällande inventarier till 

ny förskola där det råder osäkerhet kring 

när ombyggnationer är klar.  


