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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

För- och 
grundskoleverksamhet 

-397 504 -394 116 3 388 -618 732 -618 932 -200 -596 976 

SUMMA -397 504 -394 116 3 388 -618 732 -618 932 -200 -596 976 

1.2 Sammanfattning 
För- och grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,4 
mnkr. För- och grundskoleverksamheten bedöms visa en negativ avvikelse mot budget vid årets 
slut om 0,2 mnkr. Prognostiserat utfall uppdelat per verksamhet – förskola, grundskola, 
resurscentrum och gemensam verksamhet, redovisas i tabellen enligt nedan. 
 

  Helårsprognos 

Förskola -0,7 mnkr 

Grundskola 0,1 mnkr 

Centrala barn- och elevhälsan 0,7 mnkr 

Gemensam verksamhet -0,3 mnkr 

Totalt -0,2 mnkr 

Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde – för- och grundskoleverksamheten. 

 
Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,1 mnkr. Förskolan 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid årets slut. Intäkter av 
föräldraavgifter beräknas bli 0,5 mnkr lägre än förväntat. Förskoleenheterna får ersättning 
utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också 
genererar ett bättre utfall. Förskoleenheterna prognostiserar vid årets slut en positiv avvikelse 
mot budget om 0,1 mnkr. Mindre avvikelser finns inom de olika förskoleenheterna. Antalet barn 
i förskolan prognostiseras bli 7 fler än budgeterat och volymprognosen pekar på en negativ 
avvikelse mot budget om 0,3 mnkr för året. 
 
Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr. Grundskolan 
prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr, främst av en skolenhet med negativ 
budgetavvikelse. Antalet elever i grundskolan prognostiseras bli 8 färre än budgeterat och 
volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr för året. 
 
Resurscentrum, som för övrigt från och med 1 augusti 2019 har bytt namn till Centrala barn- och 
elevhälsan, prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mnkr. Avvikelsen 
beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. 
 
Gemensam verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,3 mnkr. 
Avvikelsen beror på kostnader för utköp av personal om 0,5 mnkr och lägre övriga kostnader om 
0,2 mnkr. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
För- och grundskolan visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,4 mnkr. 
 
Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,1 mnkr. Förskoleenheterna 
visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 4,3 mnkr. Alla förskoleenheter förutom en hade 
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för perioden en positiv avvikelse mot budget. Lägre intäkter av föräldraavgifter gav en negativ 
budgetavvikelse om 0,2 mnkr för perioden. 
 
Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 25 fler än budgeterat medan antalet barn i 
förskolan under augusti var 20 färre än budgeterat. Antalet barn inom förskolan har varit högre 
än förväntat med en avvikelse om 1 mnkr som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört 
med budget. 
 
Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr. Grundskoleenheterna 
visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr. Av grundskoleenheterna hade 5 av 10 
för perioden en positiv avvikelse mot budget varav en enhet med en större negativ 
budgetavvikelse. 
 
Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 12 fler än budgeterat medan antalet 
elever i grundskolan under augusti var 33 färre än budgeterat. Antalet elever inom grundskolan 
har varit högre än förväntat med en negativ avvikelse om 1 mnkr som förklaras av de facto-
skillnader i volym jämfört med budget. 
 
Centrala barn- och elevhälsan visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr i perioden. Färre 
elever än budgeterat har placerats i externa skolverksamheter, samtidigt som skolskjutsen 
kostar mer än budget. Centrala barn- och elevhälsan har fortsatt att arbeta aktivt med 
uppföljning av tilläggsbeloppen och därmed sett utrymme att avslå ansökningar enligt 
rättspraxis. Detta har resulterat i en positiv budgetavvikelse. Verksamheten var inte fullt 
bemannad under vårterminen, men är det från och med höstterminen. 
 
Gemensam verksamhet visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr av lägre 
centrala kostnader. 

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
För- och grundskoleverksamheten bedöms ha en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid 
årets slut. 
 
Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 0,7 mnkr. Intäkter 
av föräldraavgifter beräknas bli 0,5 mnkr lägre än förväntat. Förskoleenheterna får ersättning 
utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också 
genererar ett bättre utfall. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen. Förskoleenheterna 
prognostiserar vid årets slut en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. Mindre avvikelser 
finns inom de olika förskoleenheterna. 
 
Förskoleenheten Lervik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr, vilket kan 
härledas till insatser för barn i behov av särskilt stöd. 
 
Familjedaghemmen kommer att visa positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Anledningen är lägre 
personalomkostnader än förväntat. 
 
Övriga förskoleenheter har en budget i balans. 
 
Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 25 fler än budgeterat och förväntas under 
hösten vara 15 färre än budgeterat. Volymprognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget 
om 0,3 mnkr för året. 
Grundskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid året slut. 
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Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr, främst av en 
skolenhet med negativ budgetavvikelse. 
 
Alléskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Avvikelsen härrör till 
insatser för enskilda elevers rätt till utbildning. 
 
Alfredshällskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Avvikelsen 
härrör till insatser för enskilda elevers rätt till utbildning och tillgänglighet till verksamheten. 
 
Övriga skolenheter har en budget i balans och 6 enheter prognostiserar sammantaget en positiv 
budgetavvikelse om 0,7 mnkr. 
 
Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 12 fler än budgeterat och förväntas 
under hösten vara 32 färre än budgeterat. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot 
budget om 0,3 mnkr för året. 
 
Centrala barn- och elevhälsan prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 
mnkr. Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. 
Fler elever än beräknat förväntas vara i behov av skolskjuts till hösten vilket påverkar avvikelsen 
negativt, och kapitalkostnaderna är inte fullt budgeterade. 
 
Gemensam verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,3 mnkr. 
Avvikelsen beror på kostnader för utköp av personal om 0,5 mnkr och lägre övriga kostnader om 
0,2 mnkr. 

 - Åtgärder för bokslut i balans 
För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget beslutade nämnden 2018 att 
ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen under året. Det arbetssätt för 
uppföljning som infördes 2018 fortsätter under 2019. Inom ramen för kontroll görs uppföljning 
av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är personalkostnader. 
 
Samtliga verksamhetschefer följer upp det ekonomiska utfallet med berörd budgetansvarig chef 
minst två gånger per termin, tillsammans med ytterligare möte för avstämning inför bokslut och 
av ny budget. Budgetansvarig chef stämmer även av sin personalplanering inför kommande läsår 
med överordnad chef. 

1.5 Investeringsredovisning 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 för investeringar uppgår till 11,9 mnkr. 
Investeringarna är avsedda för: 
 

• inventarier till Pilängsskolan med 4,25 mnkr 
• inventarier till Lerviks förskola med 0,8 mnkr 
• datorer/läsplattor till årskurs 1-3 med 0,35 mnkr 
• datorer/läsplattor till årskurs 4-6 med 1,5 mnkr 
• personaldatorer med 3,2 mnkr 
• mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,5 mnkr, samt 
• inventarier till Löddesnässkolan 0,23 mnkr 

 
Investeringar har gjorts under perioden januari till augusti i inventarier till Pilängsskolan med 4,9 
mnkr, Lerviks förskola med 0,3 mnkr, personaldatorer med 2,9 mnkr och i mindre investeringar 
om 1,3 mnkr, totalt 9,4 mnkr under perioden. För Pilängsskolans inventarier prognostiseras en 
negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr under 2019, för den första etappen. I Pilängsskolans 
etapp 2 finns ytterligare 2,2 mnkr avsatta 2020-2021. Dessa medel kommer att upphandlas 
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under våren 2020 och först då kan en prognos göras för hela projektet. Lerviks förskola har inom 
kort slutfört sina investeringar och prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. 
De mindre investeringarna prognostiserar en nega-tiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. 
Avvikelsen beror på en satsning med 300 Chromebooks till förskolan varav 110 av dessa 
motsvarar avvikelsen om 0,4 mnkr. Barn- och utbildnings-nämnden prognostiserar en negativ 
avvikelse mot budget om 0,7 mnkr vid årets slut. 

1.6 Mål och måluppfyllelse 

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande 
Resultat 
Målet är uppfyllt 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
Förskolan stimulerar och utmanar barnen i utveckling och lärande varje dag. Revidering av 
förskolans läroplan har förtydligat undervisningen i förskolan och förskollärarens roll i detta 
uppdrag. Förskollärares planerings- och reflektionstid har under året reglerats med en fastslagen 
mininivå 3 timmar för förskollärare och 1 timme för barnskötare. Förskoleteamet 
(specialpedagoger), från Centrala barn- och elevhälsan, har under året i högre grad varit 
tillgängliga för förskolorna. Även Skoldatateket har intensifierat sitt fokus på förskolan. Psykolog 
och logoped har närvarat vid barnkonferenser i förskolan, vilket är en ny kvalitetshöjande 
åtgärd. 
 
Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål) 
Det påbörjade arbetet måste fortsätta. 
  

Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt 
Resultat 
Målet är uppfyllt 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
Alla grundskolor arbetar kontinuerligt med att analysera hur det går för varje elev, utifrån såväl 
ett kunskaps- som ett trygghetsperspektiv. Detta arbete fokuserar på att utveckla undervis-
ningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande och välmående. 
  

Resultat 2016-2019     

Mått Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andelen elever som 
är behöriga till 
gymnasieskolan 
100 % 

97,0% 95,8% 95,7% 98,5 

Meritvärdet för 
elever i årskurs 9 är 
i snitt minst 250 
poäng 

260,5 263,0 269,3 268,4 

Andelen elever i 
årskurs 9 som är 
godkända i alla 
ämnen är minst 
92 % 

91,8% 95,8% 96,0% 96,8 
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Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål) 
Det arbetet som pågår måste fortsätta. 
  

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och 
utvecklingssamtal 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt 
Förskola: uppfyllt 
Grundskola: uppfyllt 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
Förskola: Vår interna undersökning Förskolebarometern har för 2019 en svarsfrekvens på 53 %, 
vilket är en liten sänkning mot tidigare år. Upplevelsen från vårdnadshavare rörande förskolan 
är generellt sett mycket positiv. 
 
Grundskola: Skolorna är lyhörda mot alla vårdnadshavare och arbetar via lärplattformen 
Infomentor och utvecklingssamtal, för att på ett tydligt sätt synliggöra varje elevs lärande. Denna 
plattform ökar likvärdighet och transparensen vad gäller inflytande. 
 
Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål) 
Förskola: Arbete måste ske för att höja svarsfrekvensen på Förskolebarometern. 
 
Grundskola: Utvecklingssamtalen och elevernas ägande av sin egen kunskapsutveckling behöver 
utvecklas. Denna utveckling sker bland annat genom användande av Infomentor, kopplat till de 
kommungemensamma riktlinjerna för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. 

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt. 
Förskola: uppfyllt 
Grundskola: uppfyllt 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
Förskola: Vårdnadshavarna skattar sig generellt högt på samtliga frågor och vi noterar en mycket 
positiv upplevelse. Personalens medvetna arbete, professionaliteten i yrkesrollen, kring vikten 
av att varje barn, varje dag, känner sig trygga och mår bra, är den helt avgörande faktorn för det 
här gynnsamma utfallet. 
 
Grundskola: Trygghetsundersökningar visar en hög upplevelse av trygghet hos både elever och 
vårdnadshavare, generellt sett. Genom elevernas delaktighet och påverkansmöjlighet förbätt-
ras trygghetsklimatet. Elevernas medverkan i  det förebyggande arbetet är ett uttryck för ett 
demokratiskt förhållningssätt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för engagemang från 
eleverna. 
 
Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål) 
Arbetet mot kränkande behandling i för- och grundskolan måste ständigt hållas aktuellt, både 
bland pedagoger och barn/elever. Under hösten 2019 kommer ett nytt och mer användar-
vänligt system för anmälan om upplevd kränkande behandling att tas i bruk. Detta system 
kommer att ge skolorna förbättrade möjligheter att analysera och utveckla sitt trygghetsarbete.  
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