
 

 
 

 

Skolförvaltningen 

Handläggare 

Linda Åberg 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2021-10-08 BUN 2021-00009 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Ekonomisk rapport januari-september 2021 

Sammanfattning 

Skolförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport för perioden 

januari-september 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 8 oktober 2021.  

Ekonomisk rapport januari-september 2021.  

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

ekonomisk rapport januari-september 2021.  

 

Linda Åberg 

Ekonom 

 

 



 

Upprättad av: Linda Åberg 

Diarienummer: 2021-00009 

 

 

 
 

 
 
Ekonomisk månadsrapport  
Barn- och utbildningsnämnden 

Januari - September 2021 

 

 

 

 

  



 

2021-10-11 16:55  2 

Ekonomi 
Driftredovisning 

 Utfall Jan - 

Sep 2021 

Budget Jan 

- Sep 2021 

Återstår 

Jan - Sep 

2021 

Budget 

2021 

Prognos 9 

2021 

Avvikelse 

BUN Stab 15 761 15 630 -131 20 840 19 840 1 000 

BUN Förskola 133 518 134 979 1 461 179 972 179 972 0 

BUN Grundskola 250 228 264 305 14 077 352 407 347 507 4 900 

Delsumma BUN 399 508 414 914 15 406 553 219 547 319 5 900 

GN Stab -26 493 -34 466 -7 974 -45 955 -46 355 400 

GN Verksamhet 74 027 83 588 9 561 111 450 116 750 -5 300 

GN Gymnasium 69 304 63 743 -5 561 84 991 84 991 0 

GN Vuxenutbildning 16 441 15 881 -559 21 175 21 175 0 

Delsumma GN 133 279 128 746 -4 533 171 661 176 561 -4 900 

Summa 532 787 543 660 10 873 724 880 723 880 1 000 

Barn- och utbildningsnämndens ackumulerade utfall är 532 787 tkr, vilket motsvarar 74% av 

driftbudgeten. Utfallet är lägre än budgeten för perioden då verksamheten inte följer budgetens linjära 

fördelning med en tolftedel per månad. Verksamhetens kostnader är inte jämt fördelade under året, 

vilket är ännu tydligare i år till följd av coronaviruspandemin. En del planerade aktiviteter och 

fortbildningar har senarelagts för att förhoppningsvis kunna genomföras senare under året. I utfallet 

finns statsbidrag som avser hela året. 

Budgeten för året är totalt 724 880 tkr. Den har förändrats under året med Karlskogas budget för den 

tidigare gymnasienämnden samt kompensation för löneökningar, justering mot folkhälsonämnden 

samt avskrivningar. Statsbidragen som hanteras i internbudgeten omfattar 43 600 tkr. Ytterligare 

bidrag tillkommer normalt under året med direkt koppling till motsvarande prestation/kostnad. 

Prognosen för året är ett överskott på 1000 tkr men med flera osäkerhetsfaktorer. Årets slutliga resultat 

kan påverkas markant både positivt och negativt beroende på till exempel coronaviruspandemin, 

skolmiljarden, statsbidrag, höstens elevuppgifter och omställningen inom gymnasieverksamheten. 

Coronaviruspandemin har fortsatt ekonomiska effekter på verksamheterna beroende på dess 

utveckling. Skolmiljarden, dvs den statliga förstärkningen som tilldelats skolväsendet för pandemin, 

har i prognosen preliminärfördelats mellan verksamheterna i avvaktan på barn-och 

utbildningsnämndens beslut om hantering. Avvikelse i beslut jämfört med den preliminära 

fördelningen får direkt påverkan på årsprognosen. Statsbidrag har osäkerhet avseende prognostiserade 

potentiella återbetalningar. Flera bidrag som erhållits för föregående år väntas beslut på under hösten. 

Höstens elevuppgifter inom gymnasiet är osäkra, det sker fortfarande förändringar framförallt för åk 1 

elever. Den ekonomiska effekten av omställningen av verksamhet inom tidigare gymnasienämnd efter 

upphörd samverkan med Degerfors är ytterligare en osäkerhetsfaktor. 
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Specifika kommentarer driftredovisningen 

Coronaviruspandemin har ekonomisk effekt på barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Under 

föregående år medförde pandemin temporärt totalt lägre kostnader för verksamheten genom lägre 

kostnader för måltider, läromedel, kompetensutveckling och personal. Den ekonomiska effekten i år är 

fortfarande osäker. Det prognostiseras lägre kostnader för måltider, skolskjuts och 

kompetensutveckling. Det riskerar samtidigt att temporärt bli ökade kostnader för mer 

förbrukningsmaterial för att ta ikapp tidigare års tapp och eventuellt ökad omfattning av utbildning på 

plats i skolan och minskat arbetsplatsförlagd utbildning. En ökad omfattning av undervisning på 

skolan medför även ökat behov av resurser för detta samtidigt som det inom delar krävs extra 

stödinsatser för elever på grund av distansstudierna. Förskolan beräknas temporärt ha högre 

vikariekostnaden för att säkra kvaliteten i verksamheten under pandemin. Den låga nivån på 

kompetensutveckling för personal under pandemin innebär en utbildningsskuld som på sikt behöver 

tas ikapp. 

I väntan på beslut i barn- och utbildningsnämnden gällande skolmiljardens användning har en 

preliminär fördelning gjorts. Av kommunens tilldelning på totalt 3 486 tkr har 25% fördelats till 

grundskolan och 75% till gymnasiet. Inom grundskolan har det fördelats till högstadiet med marginell 

påverkan på externa anordnare. Inom gymnasiet har det fördelats med två tredjedelar till egen regi och 

en tredjedel till extern anordnare. Eventuella skillnader mellan den preliminära fördelningen och 

beslutet får direkt påverkan på prognosen. 

Statsbidrag har generellt en osäkerhet avseende eventuella återbetalningar. Då omfattningen på bidrag 

ökat markant över tid innebär det också en ökad osäkerhet avseende återbetalningar. Flertalet erhållna 

statsbidrag för 2020 redovisas under hösten 2021. Avvikelse i beslut om återbetalningar jämfört med 

gjorda reserveringar för dessa får direkt påverkan på årets resultat. På motsvarande sätt är det 

osäkerhet avseende eventuella återbetalningsskyldighet för bidrag erhållna under innevarande år. 

Höstens elevuppgifter inom gymnasiet är fortfarande osäkra då det fortfarande sker förändringar 

framförallt för åk 1 elever. Elevernas val av skola, program och inriktning har stor skillnad i 

ekonomisk påverkan på nämnden. Till exempel varierar priser per elev beroende på program från 

under 100 tkr per elev och år till upp över 300 tkr per elev och år. Det saknas systemstöd för den 

ekonomiska uppföljningen, men ett system håller på att införas och förhoppningsvis går det att se en 

positiv effekt av det under nästa år. 

Ytterligare en osäkerhet är den ekonomiska effekten av omställningen inom gymnasieverksamheten 

efter upphörd samverkan med Degerfors. Efter halvårsskiftet hanterar gymnasienämndens 

verksamheter av respektive kommun och därav även all ekonomisk hantering för detta. Finansiering 

från Degerfors kommun upphör samtidigt som en del poster direkt påverkas för de delar som övergår 

till Degerfors regi. Gymnasieskolans två enheter drivs vidare av respektive kommun. Elevflöde mellan 

kommunerna hanteras ekonomiskt med interkommunal reglering. Gymnasiesärskolan drivs vidare av 

Karlskoga kommun och även för denna hanteras elevflöde mellan kommunerna med interkommunal 

reglering. Vuxenutbildningen drivs vidare av Karlskoga kommun som fortsätter ombesörja detta för 

båda kommunerna under året till överenskommen ersättning från Degerfors kommun. Omställning av 

verksamheten pågår utifrån de förändrade förutsättningarna. 

Staben prognostiserar ett överskott motsvarande 1 000 tkr till följd av att budgeterade 

omställningskostnader inte nyttjas under året samt ett överskott för kanslipersonal. 

Förskolan prognostiseras totalt vara i balans för året. Interkommunal ersättning och ersättning till 

fristående enheter beräknas vara lägre än budgeterat. Bufferten för hantering av ökat antal barn i egen 

regi prognostiseras var i nivå med budget trots hittills beviljade tilläggsbelopp motsvarande 7 080 tkr 
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mot budgeterade 5 000 tkr. Kostnaden för lokaler är lägre än budgeterat för året till följd av att den nya 

förskolan öppnar först i november månad. Förskolan har ätit fler portioner måltider jämfört med den 

beställning som gjordes under året. Mer detaljerad analys pågår för att hitta förklaring till detta. Under 

året har vikarier bokats på längre vikariat för att säkerställa tillgången till dessa och kvaliteten i 

verksamheten, vilket medför en temporär högre kostnad. Öppna förskolan prognostiserar ett överskott. 

Statsbidragen inom förskolan beräknas vara i balans för året. 

Grundskolan prognostiserar ett överskott motsvarande 4 900 tkr. Under året beräknas 750 tkr i 

etableringsersättning erhållas mot 0 i budget. Nettokostnaden till externa och kostnaden till fristående 

enheter prognostiseras vara lägre än budget men är fortfarande osäkra. Bufferten för hantering av ökat 

antal elever i egen regi beräknas generera ett överskott. Tilläggsbelopp motsvarande 2 068 tkr har 

beviljats under året mot 2 100 tkr i budget. Till följd av delvis distansundervisning inom högstadiet 

och ökad frånvaro på grund av coronaviruspandemin beräknas kostnader för skolskjuts och måltider 

understiga budgeterad nivå. Beslut om eventuell återbetalning av föregående års statsbidrag påverkar 

årets utfall. Prognosen för dessa är mycket osäker men det reserverade beloppet beräknas överstiga 

kommande beslut om återbetalning. 

Socioekonomisk tilldelning inom förskola och grundskola prognostiseras likt föregående år att 

användas till resursförstärkningar, kompetensutveckling, läromedel och tolkkostnader. En mer 

detaljeras uppföljning och återrapportering från berörda rektorer sker vid årsskiftet. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott motsvarande 4 900 tkr, vilket härrörs till det 

första halvåret då verksamheten bedrevs i samverkan med Degerfors kommun. Det är framförallt 

nettokostnaden för elever i extern regi som överstiger budget under året. Årsprognosen förbättras med 

1 000 tkr jämfört med föregående prognos till följd av beräknad lägre nettokostnad för elever i extern 

regi samt ett prognostiserat överskott för personal inom kansli och elevhälsan. Att resultatet är bättre 

för hösten jämfört med våren har flera förklaringar. Det beräknas en förbättrad nettoeffekt av elever i 

extern regi. Införandet av avståndsgräns för elevresor beräknas också bidra till en förbättring av 

resultatet under hösten. Temporära tillskott i form av etableringsersättning och preliminär tilldelning 

av skolmiljarden under hösten är ytterligare en förklaring. Kostnaden för måltider beräknas understiga 

budgeten för året. Samtidigt är det fortsatt delar av övergripande verksamhet som kräver ytterligare 

åtgärder för att anpassa den kvarvarande verksamheten till de nya förutsättningarna. För 

gymnasieverksamheten kvarstår den tidigare problematiken med att enhetens fyllnadsgrad och 

effektivitet behöver öka. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 

Prognos 2021 Prognos           2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 1 000 0 

Ingående balans är 0 efter att kommunfullmäktige 27 april 2021 beslutade att alla nämnders över- och 

underskott elimineras. Prognosen för 2021 är ett överskott på 1 000 tkr. 

Prognosen för 2020-2022 är budget i balans men med flera osäkerhetsfaktorer. En stor del av barn-och 

utbildningsnämndens verksamhet är bidragsfinansierad. Bidragens omfattning kommande år är 

avgörande för hur verksamheten kan bedrivas. Inom gymnasieskolan är det potentiellt betydligt högre 

omfattning på nya gymnasieelever kommande år då de elever som slutar grundskolan nästa vår är 

betydligt fler än de som slutade i år. Inom gymnasiesärskolan prognostiseras att omfattningen och 

behoven kommer vara på fortsatt högre nivå under kommande år eftersom det var markant fler som 

började sin skolgång under hösten 2021. 
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Löneutfall  

Redovisning (tkr) Utfall Jan - 

Sep 2021  

Budget Jan - 

Sep 2021  

Återstår Jan 

- Sep 2021  

Budget 2021  % av 

Årsbudget 

BUN Stab 8 716 9 224 508 12 302 70.85% 

BUN Grundskola 215 087 183 153 -31 934 244 269 88.05% 

BUN Förskola 122 073 106 259 -15 815 141 716 86.14% 

GN Stab 2 114 3 335 1 220 4 447 47.54% 

GN Verksamhet 6 387 13 591 7 205 18 126 35.23% 

GN Gymnasium 67 830 57 914 -9 916 77 239 87.82% 

GN Vuxenutbildning 21 307 20 780 -526 27 715 76.88% 

Summa Barn- och 

utbildningsnämnd 

443 514 394 255 -49 258 525 814 84.35% 

Det ackumulerade löneutfallet är 443 514 tkr vilket är högre än budgeterat. Den budgeterade nivån 

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

finansieras av externa medel som till exempel statsbidrag. Det höga utfallet förklaras också av att 

bemanningsenheten numera tillhör den egna nämnden varpå både lönekostnaden för vikarierna och 

kostnaden enheterna betalar till bemanningsenheten finns redovisade i utfallet. 

Investeringskostnader 

Redovisning (tkr) Utfall jan-

sep 2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Inventarier 2 796 3 500 3 500 0 0 

Teknikcenter* 108 89 89 0 0 

Nya förskolor* 0 875 2 375 1 500 1 500 

IT verktyg* 0 3 082 3 082 0 0 

Grundsär* 566 566 1 500 934 934 

Moderna Lärmiljöer* 642 1 388 1 388 0 0 

Aggerudsskolan* 279 319 319 0 0 

Giftfri förskola* 947 2 000 2 000 0 0 

Inventarier gymnasiet 1 967 2 500 2 500 0 0 

Summa investeringsutgifter 7 304 15 753 16 753 2 434 2 434 

Det totala ackumulerade utfallet för investeringar är 7 304 tkr, vilket motsvarar 44 % av budgeten. För 

vissa investeringar är utfallet lågt i förhållande till budget då flertalet större inköp är planerade under 

hösten. 
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Budgeten för året uppgår till 16 753 tkr varav 6 053 tkr avser budget som överförts från 2020. 

Formellt beslut om överföring av budget från tidigare år fattades av kommunfullmäktige 27 april 

2021. 

Prognosen för året är att alla medel ska användas för alla projekt förutom Nya förskolor och Grundsär. 

Då tillträde till den nya förskolan kommer ske under november månad kommer samtliga investeringar 

inte hinna genomföras under året. 1 500 tkr beräknas behöva flyttas till nästa år. Bråtens förskola är en 

av förskolorna som flyttar till Bullerdalen. Först när förskolan har flyttat kan byggnationen av den nya 

träningsskolan till Grundsär påbörjas. Därför beräknas 934 tkr behöva flyttas till nästa år.  

Barn och elever, uppföljning mot budget 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget 

Förskola 1 389 1 415 1 434 1 461 1 472 1 464 1 442 1 224 1 290 1 400 

Dagbarnvårdare 24 24 24 24 24 24 22 16 16 25 

Förskoleklass 314 313 311 311 310 310 343 343 341 330 

Grundskola 3 048 3 056 3 058 3 061 3 062 3 062 3 081 3 081 3 090 3 078 

Fritidshem 1 030 1 001 986 968 954 904 868 1 084 1 089 1 120 

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

sekretess. Budget omfattar genomsnittligt beräknat utfall under hela året. Prognosen är att 

omfattningen totalt under året ska vara inom budgeterad nivå. 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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