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1. Ekonomiskt utfall 

1.1 Driftsredovisning 

Barn- och utbildningsnämndens ackumulerade utfall är 117 697 tkr, vilket motsvarar 21% av 

driftbudgeten. Stab har ett utfall på 3 455 tkr, grundskola 71 484 tkr och förskola 42 758 tkr. Utfallet 

för perioden är lägre än budget då verksamheten inte följer budgetens linjära fördelning med en 

tolftedel per månad. Kostnader och intäkter är ojämnt fördelat över året. I utfallet finns statsbidrag 

som avser hela året. 

Budgeten för året är totalt 548 478 tkr vilken har förändrats från föregående år med kompensation för 

löneökningar, generell ramökning, investeringars driftkostnadseffekt, internhyra, kostnadsökningar 

mot folkhälsan samt budgetflytt av kommunikatör till kommunstyrelsen. Tidigare års 

etableringsersättning har helt upphört. Asylersättningen beräknas uppgå till 2 000 tkr. Statsbidragen 

som hanteras i internbudgeten omfattar 40 600 tkr. Ytterligare bidrag tillkommer normalt under året 

med direkt koppling till motsvarande prestation/kostnad. 

Prognosen för året är att driften hanteras inom tilldelad budget utan avvikelse men med osäkerhet för 

effekten av coronaviruspandemin. 

Specifika kommentarer driftredovisningen 

Prognosen är osäker då flertalet delar kan komma att påverkas av coronaviruspandemin. Under 

föregående år medförde pandemin temporärt totalt lägre kostnader för verksamheten, bland annat för 

måltider, pedagogiskt material, socioekonomiska insatser, kompetensutveckling och andra 

utvecklingsområden. Årets ekonomiska effekt av coronaviruspandemin är i dagsläget osäker. Initialt 

rapporterar flera enheter ökat behov av resurser för att hantera coronaviruspandemin. Även andra 

poster, som införande av temporär distansundervisning på högstadieskolor, kan få ekonomiska 

konsekvenser som är svåra att prognostisera.  

Förskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Negativ avvikelse prognostiseras inom några 

förskoleområden till följd av en enavdelningsförskola som är mer resurskrävande samt höga 

personalkostnader i förhållande till antal barn inom några förskolor. Den negativa avvikelsen förklaras 

också av ökade kostnader för vikarier på grund av coronaviruspandemin. Arbete med korrigerande 

åtgärder pågår för områden som prognostiserar underskott. Dagbarnvårdarna som tidigare 

prognostiserat underskott har efter vidtagna åtgärder, utifrån minskat barnantal, budget i balans. Den 

nya förskolan som beräknas tas i drift under hösten kan temporärt medföra ökade kostnader.  

 Utfall Jan 

- Mar 2021 

Budget Jan 

- Mar 2021 

Återstår 

Jan - Mar 

2021 

Budget 

2021 

Prognos 3 

2021 

Avvikelse 

BUN Stab 3 455 4 157 702 16 629 16 629 0 

BUN Grundskola 71 484 88 014 16 531 352 057 352 057 0 

BUN Förskola 42 758 44 948 2 190 179 792 179 792 0 

Summa Barn och 

utbildningsnämnd 

117 697 137 120 19 423 548 478 548 478 0 
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Grundskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Några rektorer prognostiserar negativ 

avvikelse till följd av en beräknad större omfattning på personal än budgeterat. Även inom 

grundskolan befaras ökade kostnader för vikarier på grund av coronaviruspandemin. Rektorernas 

prognoser är förbättrade mot föregående prognoser till följd av korrigerande åtgärder. Ett fortsatt 

arbete pågår och ytterligare åtgärder kommer genomföras inför hösten. Omfattningen av elever inom 

grundsärskolan beräknas öka men prognostiseras vara i balans med tilldelning för elevjustering. 

Fritidsgårdar och modersmålsenheten är i balans. 

Fristående enheter beräknas vara inom budgeterad nivå för året liksom interkommunala ersättningar. 

Fristående enheter erhåller ersättning en månad i förväg medan interkommunala har olika 

faktureringsfrekvenser till och från respektive kommun. 

Tilläggsbelopp extraordinärt behov inom förskolan har fördelats ut för första halvåret. Totalt beräknas 

tilläggsbelopp beviljas motsvarande 6 430 tkr mot budgeterade 5 000 tkr. Inom grundskolan har 1 400 

tkr beviljats av budgeterade 2 100 tkr. Ytterligare ansökningar avseende tilläggsbelopp är under 

behandling. 

Socioekonomisk tilldelning prognostiseras likt föregående år att användas till resursförstärkningar, 

kompetensutveckling, läromedel och tolkkostnader. En mer detaljerad uppföljning och 

återrapportering från berörda rektorer sker vid årsskiftet. 

Statsbidrag beräknas vara i balans för året. Bidrag som erhålls utöver budgeterad nivå beräknas ha 

motsvarande krav på motprestation. Skolverket betalar ut tillfällig förstärkning till skolväsendet 2021, 

s.k. skolmiljarden för barn och unga i åldrarna 6-16 år. Karlskoga erhåller totalt 2 788 tkr att fördela 

mellan berörda verksamheter. Bidrag periodiseras mellan åren utifrån hur de ska förbrukas alternativt 

återbetalas efter slutredovisning. 

1.2 Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 2021 Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 0 0 

Ingående balans är 0 under förutsättning att kommunfullmäktige i april beslutar att tidigare års resultat 

stryks. Prognosen för 2021 är budget i balans. Prognosen för innevarande treårsperiod är 0 under 

förutsättning att det inte sker några radikala förändringar i ekonomiska förutsättningar under 2022. 

1.3 Löneutfall 

 Utfall Jan - 

Mar 2021  

Budget Jan - 

Mar 2021  

Återstår Jan - 

Mar 2021  

Budget 2021  % av 

Årsbudget 

BUN Stab 2 557 3 056 498 12 227 20.92% 

BUN Grundskola 70 015 61 043 -8 973 244 269 28.66% 

BUN Förskola 40 095 35 415 -4 680 141 716 28.29% 

Summa Barn och 

utbildningsnämnd 

112 668 99 513 -13 155 398 211 28.29% 

Det ackumulerade löneutfallet är 112 668 tkr vilket är högre än budgeterat. Den budgeterad nivån 

omfattar ramtilldelning för personal medan utfallet även omfattar resurser som helt eller delvis 

finansieras av externa medel som till exempel statsbidrag. 
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1.4 Investeringsredovisning 

Investering Utfall Jan - 

Feb 2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Inventarier 75 3 500 3 500 0 0 

Teknikcenter* 108 89 89 0 0 

Nya förskolor* 0 2 375 2 375 0 0 

IT verktyg* 0 3 082 3 082 0 0 

Grundsär* 0 1 500 1 500 0 0 

Moderna Lärmiljöer* 513 1 388 1 388 0 0 

Aggerudsskolan* 40 319 319 0 0 

Giftfri förskola* 66 2 000 2 000 0 0 

Summa 803 14 253 14 253 0 0 

Det ackumulerade utfallet är 803 tkr avseende inventarier, teknikcenter, moderna lärmiljöer, 

aggerudsskolan samt giftfri förskola och motsvarar 6% av budgeten. 75 tkr för inventarier avser 

inventarier till förskolan och grundskolan. 108 tkr för teknikcenter avser resurser för 

utvecklingsarbete. 513 tkr för moderna lärmiljöer avser pedagogiskt material och inventarier inom 

förskolan. 40 tkr för aggerudsskolan avser inventarier till skolan. 66 tkr avseende giftfri förskola avser 

pedagogiskt material inom förskolan. 

Budgeten för året uppgår till 14 253 tkr varav 6 053 tkr avser budget som överförts från 2020. 

Formellt beslut om överföring av budget från tidigare år sker av kommunfullmäktige i april. 

Prognosen för året är att alla tilldelade medel ska användas. Beroende på när den nya förskolan tas i 

drift och därmed när grundsär får tillgång till nya lokaler kan hela eller delar av dessa poster behöva 

flyttas till kommande år. 

Utöver här redovisade investeringar har Barn-och utbildningsnämnden uppdrag som hanteras av 

Samhällsbyggnadsnämnden avseende moderna lärmiljöer, ny förskola och träningsskola. 

1.5 Barn och elever  

Barn o elever Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 

Förskola 1 389 1 415 1 434          1 400 

Dagbarnvårdare 24 24 24          25 

Förskoleklass 314 313 311          330 

Grundskola 3 046 3 054 3 056          3 078 

Fritidshem 1 030 1 001 986          1 120 

Utfall omfattar barn och elever i egen och fristående regi inom kommunen inklusive asyl och 

sekretess. Budget omfattar genomsnittligt beräknat utfall under hela året. Prognosen är att 
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omfattningen totalt under året ska vara inom budgeterad nivå. De första prognoserna är väldigt osäkra. 

Inom de kommunala enheterna prognostiseras barnantalet i förskolan vara i nivå med budget medan 

elevantalet i grundskolan prognostiseras vara något lägre än budgeterat. 
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