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1 Verksamhet 

Pandemin (med hög sjukfrånvaro januari och februari) har ersatts av i krig i Ukraina. Det 
innebär att framtiden fortsätter vara osäker och oviss. Förberedelser för flyktingström från 
Ukraina pågår i verksamheterna. Personalplanering och riskanalyser inför heltidsresans 
införande pågår. 
  
Förskoleverksamhet 
Befolkningsprognos visar fortsatt minskning av barnantal i åldersgruppen 1 - 5 år de 
kommande åren. 
Helårsbudgeten för barn i behov av extraordinärt stöd ("LSS-peng") är nästan förbrukad under 
perioden på grund av att det finns fler barn med extraordinärt behov i verksamheten. 
Det finns risk för övertalighet vad gäller personal inom förskolan inför augusti 2022. 
Antalet dagbarnvårdare reduceras ytterligare inför augusti 2022. Detta innebär vissa 
omställningskostnader. 
  
Grundskoleverksamhet 
Befolkningsprognosen visar minskat barnantal i åldersgruppen 6-15 år de kommande åren. 
Bronshallen (idrottshall) har tagits i bruk, men är konstaterat i icke ändamålsenligt skick vilket 
kommer innebära merkostnader för material och justeringar i lokalerna innan den kan 
användas. 
Det finns risk för övertalighet bland lärarassistenter från och med höstterminen 2022. 
  
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Riksdagsbeslut har fattats om utökning av antalet timmar i undervisning för Svenska för 
invandrare från och med augusti 2022 (En sammanhållen utbildning för nyanlända). 
  
Kostverksamhet 
Planering av ett beredskapslager av livsmedel pågår. Händelser i omvärlden påverkar tillgång 
på livsmedel och ger ökade priser på livsmedel som en följd. 
Kostenheten samarbetar med Socialförvaltningen för att utbilda vårdpersonal om måltider och 
måltidsmiljö. 
  

1.1 Ytterligare information till nämnden 

2 Ekonomi 

2.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Fg helår 

Förskoleverksamhet -43 614 -42 303 -1 311 -164 
506 

-164 
506 0 -47 072 

Grundskoleverksamhet -123 
769 

-130 
553 6 784 -480 

334 
-480 
334 0 -124 

674 

Gymnasieskola/vuxenutbildnin
g -34 942 -35 548 606 -146 

804 
-146 
804 0 -34 338 

Kostverksamhet -993 -991 -2 0 0 0 -1 143 

SUMMA -203 
318 

-209 
395 6 077 -791 

644 
-791 
644 0 -207 

227 

Investeringar, utgift -216 -6 051 5 835 -24 203 -24 203 0  
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2.2 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  UTFALL   PROGN
OS  UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Fg helår 

Intäkter 42 282 38 453 3 829 166 300 150 300 16 000 157 941 

Summa intäkter 42 282 38 453 3 829 166 300 150 300 16 000 157 941 

Personalkostnader -139 
355 

-139 
355 0 -513 

285 
-504 
385 -8 900 -512 457 

Hyror -24 612 -24 622 10 -98 487 -98 487 0 -92 647 

Varor, bidrag och tjänster -79 307 -81 236 1 929 -336 
837 

-328 
537 -8 300 -327 914 

Avskrivningar och internränta -2 325 -2 634 309 -9 335 -10 535 1 200 -8 937 

Övrigt        

Summa kostnader -245 
599 

-247 
847 2 248 -957 

944 
-941 
944 -16 000 -941 955 

Summa Totalt -203 
317 

-209 
394 6 077 -791 

644 
-791 
644 0 -784 014 

2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 6,1 mnkr för perioden. 
Nämnden prognostiserar att budget hålls under året. 
Förskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -1,3 mnkr. 
Förskoleenheterna har en positiv budgetavvikelse i perioden om totalt 2,6 mnkr. Budgeterade 
medel för volymbaserad resursfördelning har en negativ periodiseringsavvikelse om -3,6 mnkr. 
I övrigt finns det mindre avvikelser i verksamheten på totalt -0,3 mnkr, där -0,2 mnkr beror på 
att avtalet för extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas hålla budget under året. 
Antalet barn i förskolan förväntas vara fler än budgeterat, och prognosen för volymer pekar på 
en negativ avvikelse vid årets slut. Statsbidraget för "kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 
2022" överstiger budget under året. Mindre intäkter från avgifter tillsammans med 
extrastädning på grund av pandemin under årets första kvartal beräknas ge en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut. 
  
Grundskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 6,8 mnkr. 
Grundskoleenheterna har en positiv budgetavvikelse om 4,7 mnkr. Statsbidraget 
”Skolmiljarden” är intäktsförd och ger en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. I övrigt finns 
det mindre negativa avvikelser inom verksamheten om sammantaget -0,2 mnkr bland annat 
beroende på extrastädning på grund av pandemin. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar att budget hålls under året. 
Under året prognostiseras antal elever att vara fler än budget samtidigt som intäkter för sålda 
platser och avgifter väntas överstiga budget. 
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,6 mnkr. 
Avvikelsen finns främst inom vuxenutbildning. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras hålla budget under året. Inom 
gymnasieskolan prognostiseras antal elever bli något färre än budget samtidigt som 
genomsnittskostnaden förväntas bli högre än budget. 
Inom vuxenutbildningen prognostiseras svenska för invandrare kosta något mer än budget 
samtidigt som komvux gymnasial och komvux som särskild utbildning förväntas att kosta något 
mindre än budget. 
  
Kostverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden totalt en avvikelse om 0 mnkr. Verksamheten visar en 
positiv budgetavvikelse inom statliga bidrag, personal och inköp (0,9 mnkr). 
Försäljningsintäkterna var för perioden lägre än budget (-0,9 mnkr). 
HELÅRSPROGNOS 
Kostverksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget om 0 mnkr för helåret. Den 
prognostiserade avvikelsen bygger på nuvarande planering och livsmedelspriser. Det finns 
stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden som kan komma att påverka helårsresultatet negativt. 
  

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 6,1 mnkr för perioden. 
Nämnden prognostiserar att budget hålls under året. 
  
Förskoleverksamhet 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse. -1,3 mnkr 
Positiv budgetavvikelse +2,8 mnkr 

• Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget. +2,6 mnkr. 
• Mindre positiv avvikelse centralt på intäkter för sålda platser och 

verksamhetskostnader. +0,2 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -4,1 mnkr 

• Central budget för volymer har i perioden en negativ avvikelse. Avvikelsen beror i 
huvudsak på periodisering. -3,6 mnkr 

• Tilläggsbelopp har i perioden en negativ budgetavvikelse. Behoven under vårterminen 
är högre än budgeterat. -0,2 mnkr 

• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under året första kvartal och 
städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 

• Centrala barn- och elevhälsan har i perioden en negativ budgetavvikelse gällande köp 
av verksamhet. -0,1 mnkr 

  
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas hålla budget under året. 
Positiv budgetavvikelse +2,3 mnkr 
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• Statsbidraget för "kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022" är högre än 
budgeterat. +1,8 mnkr 

• Intäkter för barn från andra kommuner prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse. 
+0,3 mnkr 

• Kapitalkostnader beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 
+0,2 mnkr. 

Negativ budgetavvikelse -2,3 mnkr 
• Antalet barn i förskolan förväntas vara fler än budgeterat under året. Volymprognosen 

pekar på en negativ avvikelse mot budget vid årets slut. -0,5 mnkr 
• Barn i behov av extraordinärt stöd ("LSS-peng") är fler än budgeterat och kostnaden 

för tilläggsbelopp prognostiseras överstiga budget. -0,4 mnkr 
• Intäkter från avgifter prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget. -0,7 mnkr 
• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 

städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 
• Alla förskoleenheter utom en prognostiserar att budget hålls under året. En enhet 

beräknas ha omställningskostnader under året som ger en negativ budgetavvikelse vid 
årets slut. -0,5 mnkr. 

  
Grundskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 6,8 mnkr. 
Positiv budgetavvikelse +8,2 mnkr 

• Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget. +4,7 mnkr. 
• Avsatta medel för volymer visar för perioden en positiv avvikelse. +0,2 mnkr 
• Centrala barn- och elevhälsan visar för perioden en positiv avvikelse inom personal och 

köp av plats. +0,3 mnkr 
• Statsbidrag ”Skolmiljarden” visar en positiv avvikelse i perioden. +2,3 mnkr 
• Försäljning av plats och avgifter visar en positiv avvikelse i perioden. +0,4 mnkr 
• Kapitalkostnader visar en positiv avvikelse i perioden. +0,3 mnkr 

Negativ budgetavvikelse -1,4 mnkr 
• Budgetkorrigering på grund av sänkt personalomkostnad är tillfälligt lagd centralt och 

påverkar negativt i perioden. -0,8 mnkr 
• Centrala personalkostnader har en negativ avvikelse i perioden på grund av 

felkonterade personalkostnader för IKT. -0,3 mnkr 
• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 

städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 
• Övriga centrala verksamhetskostnader har en negativ budgetavvikelse i perioden. -0,1 

mnkr 
  
HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar att budget hålls under året. 
Positiv budgetavvikelse +1,2 mnkr 

• Försäljning av plats och avgifter väntas få en positiv avvikelse under året. +1,2 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr 

• Antalet elever inom grundskolan prognostiseras vara fler än budgeterad volym och 
prognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget. -0,7 mnkr 

• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 
städkostnaderna överstiger budget. -0,3 mnkr 

• Centrala personalkostnader prognostiseras få en negativ budgetavvikelse. -0,2 mnkr 
  
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
UTFALL I PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,6 mnkr. 
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Positiv budgetavvikelse +1,0 mnkr 
• Köp av gymnasieplats har en positiv budgetavvikelse. Färre köpta platser samtidigt 

som högre genomsnittspris än budgeterat. +0,3 mnkr 
• Lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat. +0,2 mnkr 
• Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom 

svenska för invandrare och komvux gymnasial. +0,5 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -0,4 mnkr 

• Statsbidragen inom gymnasieskolan har en negativ avvikelse i perioden. -0,3 mnkr. 
• Skolskjuts och busskort inom gymnasieskolan har en negativ budgetavvikelse i 

perioden. -0,1 
  
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras att hålla budget under året. 
Positiv budgetavvikelse +0,3 mnkr 

• Kostnaden för köp av plats beräknas bli lägre än budgeterat. Färre elever än budget 
samtidigt som genomsnittspriset per plats prognostiseras bli högre än budget. +0,1 
mnkr 

• Komvux som särskild utbildning prognostiseras kosta något mindre än budget. +0,1 
mnkr 

• Komvux gymnasial och komvux grundläggande beräknas kosta något mindre än 
budget. +0,1 mnkr 

Negativ budgetavvikelse -0,3 mnkr 
• Statsbidrag och avgifter inom gymnasieskolan förväntas bli något lägre än budgeterat. 

-0,1 mnkr 
• Svenska för invandrare prognostiseras kosta något mer än budget. Kostnaden för 

köpta platser beräknas kosta mindre än budget samtidigt som verksamhet i egen regi 
beräknas få en negativ avvikelse. -0,2 mnkr 

  
Kostverksamhet 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden totalt en avvikelse om 0 mnkr. 
Positiv budgetavvikelse +0,9 mnkr 

• Personalkostnaderna var för perioden +0,3 mnkr lägre än budget. 
• Statliga bidrag visar för perioden en positiv budgetavvikelse om +0,3 mnkr, vilket 

främst förklaras av kompensation för sjuklönekostnader. 
• Livsmedelskostnaderna var under perioden +0,2 mnkr lägre än budgeterat. 
• Övriga verksamhetskostnader visar för perioden en mindre positiv avvikelse om +0,1 

mnkr. 
Negativ budgetavvikelse -0,9 mnkr 

• Intäkterna för försäljning visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -0,9 mnkr. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Kostverksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget om 0 mnkr för helåret. Den 
prognostiserade avvikelsen bygger på nuvarande planering och livsmedelspriser. Det finns 
stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden som kan komma att påverka resultatet negativt. 
Pandemin och nu kriget i Ukraina har påverkat tillgången på livsmedel, vilket i sin tur medfört 
en prisökning. Tillgång och prisutvecklingens påverkan på kostenhetens verksamhet kommer 
behöva följas kontinuerligt under året. Med nuvarande utveckling finns det en risk för en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut. 
Positiv budgetavvikelse +1,5 mnkr 

• Personalkostnader och övriga kostnader prognostiseras bli +0,2 mnkr lägre än budget. 
• Statliga bidrag prognostiseras ge en positiv avvikelse om +0,3 mnkr. 
• Till följd av lägre försäljning än budgeterat förväntas livsmedelskostnaderna för 
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försäljning bli +1,0 mnkr lägre. 
Negativ budgetavvikelse -1,5 mnkr 

• Intäkterna prognostiseras till följd av lägre försäljning bli -1,5 mnkr lägre än budget. 
  

Åtgärder för bokslut i balans. 
Barn och utbildningsnämndens helårsprognos är att budget hålls under året, men det kan 
uppstå avvikelser inom nämndens verksamheter som nämnden behöver parera under året. 
Vilken effekt kriget i Ukraina kommer att få för verksamheterna är ännu inte känd. 
Nämnden kommer att ha omställningskostnader i samband med att verksamheten pedagogisk 
omsorg avvecklas. 
Både förskola och grundskola prognostiseras ha fler elever än budgeterat, men i dagsläget 
bedöms det kunna finansieras med avgifter och statsbidrag som förväntas bli högre än budget. 
Bronshallen (idrottshall) har tagits i bruk, men är konstaterat i icke ändamålsenligt skick vilket 
kommer innebära merkostnader för material och justeringar i lokalerna innan den kan 
användas. 
Linneaskolan ska startas upp till hösten och kostnadsbilden är i dagsläget ännu inte helt 
klarlagd 
Kostenheten kommer att påverkas av stigande kostnader för livsmedel samt upprättande av 
ett beredskapslager. 
  

3 Investeringar 

3.1 Investeringsredovisning 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 för investeringar uppgår till 24,2 mnkr. 
Nämnden har ett årsanslag för mindre investeringar motsvarande 0,9 mnkr. 
Nämnden har ett totalanslag på 14,6 mnkr för investering i inventarier till nybyggnation vid 
Bjärehovskolan, Pilängskolan samt en ny grundsärskola i Lomma (Linneaskolan). Del av dessa 
investeringsmedel användes under förra året och i år finns det totalt 14,3 mnkr kvar i 
budgetutrymme. Merparten av dessa investeringsmedel kommer att förbrukas under året och 
eventuell rest föreslås överföras till kommande budgetår. 
För inköp av datorer och läsplattor finns det 9,0 mnkr avsatta i investeringsmedel under året. 
Prognosen baseras på att dessa kommer att användas, men en utredning pågår om datorer 
framöver kommer att leasas istället. 
Helårsprognosen är att årets investeringsmedel kommer att användas. 
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