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1. Ekonomiskt utfall 

1.1 Driftsredovisning 
Tkr Utfall 

Jan - 
Maj 2022 

Budget 
Jan - Maj 

2022 

Återstår 
Jan - Maj 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 5 
2022 

Avvikelse 
2022 

Stab 8 343 12 919 4 577 31 007 38 912 -7 905 

Grundskola 140 475 142 963 2 488 343 111 343 111 0 

Förskola 70 849 71 410 560 171 383 171 383 0 

Gymnasium 60 420 59 323 -1 097 142 375 142 375 0 

Vuxenutbildning 8 472 8 017 -456 19 240 19 240 0 

Central elevhälsa 5 910 7 634 1 723 18 321 18 321 0 

Summa 294 470 302 265 7 796 725 437 733 342 -7 905 

Barn- och utbildningsnämndens ackumulerade utfall är 294 470 tkr, vilket motsvarar 41% av 
driftbudgeten. 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 med störst 
påverkan vad gäller statsbidrag och ersättning till och från externa anordnare. 

Budgeten för året är totalt 725 437 tkr vilken har förändrats från föregående år med kompensation för 
löneökningar, generell ramökning, investeringars driftkostnadseffekt, internhyra samt justeringar mot 
folkhälsonämnden. I april har budgetkompensation erhållits med 625 tkr för löneökningar inom egna 
nämnden och folkhälsonämnden. Etableringsersättningen beräknas upphöra. Asylersättningen 
beräknas uppgå till 2 000 tkr. Statsbidragen som hanteras i internbudgeten omfattar 42 883 tkr. 
Ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med direkt koppling till motsvarande 
prestation/kostnad. 

Prognosen för året är ett underskott på -7 905 tkr fördelat på -10 905 tkr avseende föregående års 
överskott och ett för 2022 isolerat överskott för verksamheterna på totalt 3 000 tkr. Det är av KF 
beslutat att 10 905 tkr i överskott från föregående år förs med som ingående balans till året. Dessa 
medel prognostiseras att användas till satsningar på bland annat läromedel, satsning på barn- och 
ungkultur samt lokaler och inventarier vilket medför en negativ avvikelse på årets resultat med 
motsvarande. Hela prognosen för detta har lagts på staben. För 2022 medför förseningar i 
byggnationer ett överskott på driftkostnader för lokalinvesteringar. Kostnad för busskort till 
gymnasieelever avseende läsåret 21/22 har reglerats från den under 2021 preliminära kostnaden, vilket 
har medfört att nämnden erhållit en intäktsreglering i år. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer. Till 
följd av flyktingkrisen i Ukraina är det svårt att prognostisera antalet barn- och elever under året samt 
kostnader för dessa. Det är också osäkert avseende de nya gymnasieelevernas val av skola och 
program till hösten. Statsbidrag är ytterligare en osäkerhetsfaktor då beslut om eventuell återbetalning 
för reserverade bidrag från föregående år ännu inte fattats. Nämnden beräknas erhålla 1 800 tkr i 
etableringsersättning under året. 
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Specifika kommentarer driftredovisningen 

Den ekonomiska effekten av flyktingkrisen i Ukraina är i dagsläget svårt att beräkna. Både antalet 
barn och elever som skrivs in i verksamheten och kostnader för dessa är osäkra. Rektorernas prognoser 
totalt sett är ett lägre antal barn och elever jämfört med budget, vilket innebär att det i nuläget ser ut att 
finnas utrymme för att hantera en viss ökning. Prognosen är fortfarande osäkra framförallt avseende de 
nya gymnasieelevernas val av skola och program till hösten. Priset per elev beroende på program är 
allt från under 100 tkr per elev och år till upp över 300 tkr per elev och år. Det finns även en osäkerhet 
vad gäller antalet barn som börjar förskolan under året. 

Statsbidrag har generellt en osäkerhet avseende eventuella återbetalningar. Från 2021 reserverades 2,3 
mnkr för bidraget ”likvärdig skola” och 300 tkr för ”läxhjälp” för att hantera eventuell återbetalning. 
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. Skolverket betalar ut tillfällig förstärkning till skolväsendet även 
2022, s.k. skolmiljarden. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
Karlskoga erhåller totalt 3 892 tkr att fördela mellan berörda verksamheter. 

Hittills i år har nämnden erhållit 1,1 mnkr i etableringsersättning mot 0 i budget. Totalt beräknas 
ersättningen uppgå till 1,8 mnkr för grundskolan och gymnasiet. Då denna information nyligen 
erhållits är den interna hanteringen av tilldelningen ännu inte beslutad. 

För staben prognostiseras ett underskott motsvarande 7,9 mnkr. Det fördelas på ett underskott på 10,9 
mnkr avseende användning av föregående års överskott och ett för året prognostiserat överskott på 3 
mnkr. Förseningar i byggnationer gör att driftkostnaderna för dessa investeringar inte faller ut i lika 
stor utsträckning som budgeterat. Även slutregleringen av 2021 års kostnad för busskort till 
gymnasieelever för läsåret 21/22 ingår i prognosen, för att inte ge en felaktig bild av 
gymnasieverksamheten för året. Staben har vakanta tjänster under våren, men inräknat höstens 
planerade organisation beräknas inget överskott för året. 

2021 års överskott möjliggör temporära satsningar inom förvaltningen i år. Det avser framförallt inköp 
av pedagogiskt material och läromedel till alla kommunens förskolor och grundskolor. En gemensam 
satsning på barn- och ungkulturgaranti tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen finansieras 
också av förra årets överskott. En översyn av förvaltningens lokaler, utemiljöer och inventarier 
genomförs som grund till riktade insatser för att förbättra miljön för verksamhetens barn, elever och 
personal. 

Förskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Inledningsvis har verksamheten likt 
föregående år tillsatt vikarier på längre vikariat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Denna åtgärd 
beräknas kunna hanteras inom befintlig budget. 

Grundskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Några skolor prognostiserar negativ 
avvikelse till följd av en beräknad större omfattning på personal. Översyn av detta sker för 
korrigerande åtgärder. Grundsärskolan prognostiseras ha fler elever än budgeterat men beräknas ha en 
budget i balans med tilldelning för elevjustering. Fritidsgårdar och modersmålenheten hanterar i 
nuläget sina verksamheter inom tilldelad budget. För modersmålsenheten finns en stor osäkerhet för 
flyktingkrisens påverkan på ekonomin. 

Fristående enheter inom förskola och grundskola 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. 
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Tilläggsbelopp extraordinärt behov inom grundskolan har beviljats motsvarande 1 375 tkr för våren 
mot budgeterade 3 000 tkr. Inom förskolan har tilläggsbelopp motsvarande 2 760 tkr beviljats för 
vårterminen. Totalt för året finns 5 000 tkr avsatt i budget. 

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. 

Gymnasiet i egen regi prognostiserar initialt ett underskott för året. Den negativ obalansen förklaras 
främst av att en del program har relativt låg fyllnadsgrad. För budget i balans behövs ökad 
fyllnadsgrad på program i kombination med översyn av program och inriktningar och andra åtgärder 
för att effektivisera verksamheten. Underskottet vägs upp av beräknade överskott för centrala poster. 
Gymnasiesärskolan i egen regi prognostiseras vara i balans för året men med osäkerhet för den 
ekonomiska effekten av potentiellt fler elever under hösten. 

Externa nettokostnader inom gymnasiet och gymnasiesärskolan omfattar fristående enheter och 
interkommunala ersättningar. Initialt är prognosen att dessa hanteras inom befintlig budget. Prognosen 
är mycket osäker avseende interkommunala kostnader och elevförändringar under framför allt hösten. 
Under året införs ett system för enklare hantering av elevflöden och betalningsströmmar till och från 
externa anordnare. 

Vuxnas lärande och yrkeshögskolan prognostiseras ha en budget i balans. Anpassningar för att hantera 
det minskade elevunderlaget pågår. Verksamheten har fortsatt en stor extern finansiering av olika 
karaktär. Under året fortsätter samarbetet med gymnasieskolan avseende tex restaurang och 
livsmedelsutbildning. 

Centrala elevhälsans prognos för året är ett nollresultat. Verksamheten har vakanta tjänster under 
våren och rekrytering pågår. Kostnaden för skolläkare beräknas bli högre än budgeterat. 

1.2 Uppföljning av treårsbudget 
Tkr Ingående balans 2022 Prognos 2022 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 10 905 - 7 905 3 000 

Ingående balans för 2022 är 10 905 tkr efter att kommunfullmäktige den 26 april 2022 beslutade enligt 
regelverket kring hantering av överskott inom treårsbudgeten. Det innebär att överskott motsvarande 
1,5% av utgående budgetram 2021 förs över till 2022. Överskottet beräknas att användas under 2022 
vilket medför motsvarande underskott för innevarande år. Det underskottet vägs upp av för året 
isolerat prognostiserat verksamhetsöverskott på 3 000 tkr. Det innebär för året ett prognostiserat 
underskott på 7 905 tkr. Prognosen för treårsperioden är ett överskott på 3 000 tkr. 

1.3 Löneutfall 
Tkr Utfall Jan - 

Maj 2022  
Budget Jan - 

Maj 2022  
Återstår Jan - 

Maj 2022  
Budget 2022  % av 

Årsbudget 

Stab 6 028 9 430 3 402 22 640 26.63% 

Grundskola 109 132 98 232 -10 900 235 851 46.27% 

Förskola 58 241 54 543 -3 698 130 955 44.47% 

Gymnasium 31 811 29 817 -1 994 71 589 44.43% 
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Vuxenutbildning 11 654 11 450 -204 27 492 42.39% 

Central elevhälsa 6 430 7 753 1 323 18 615 34.54% 

Summa Barn- och 
utbildningsnämnd 

223 295 211 225 -12 071 507 142 44.03% 

Det ackumulerade löneutfallet är 223 295 tkr vilket är högre än budgeterat. Den budgeterade nivån 
omfattar endast ramtilldelning för personal medan utfallet även omfattar resurser som helt eller delvis 
finansieras av externa medel. Det innebär att kostnaderna kan överstiga årets budget för personal då 
vissa lönekostnader som finns med i utfallet inte belastar ordinarie budget utan finansieras av 
statsbidrag som nämnden erhåller för året. 

1.4 Investeringsredovisning 
Tkr Utfall Jan - 

Maj 2022 
Prognos 

2022 
Budget 2022 Avvikelse 

2022 
Varav 

överförs till 
nästa år 

Inventarier Stab, Fsk, Grsk 169 3 500 3500 0 0 

Nya förskolor* 142 1 519 1 519 0 0 

IT-verktyg 0 1 032 1 032 0 0 

Grundsär* 20 895 895 0 0 

Moderna lärmiljöer 0 160 160 0 0 

Giftfri förskola* 358 1 920 1 920 0 0 

Inventarier Gy, VL 943 2 500 2 500 0 0 

Totalt 1 632 11 526 11 526 0 0 

Det totala ackumulerade utfallet är 1 632 tkr, vilket motsvarar 14% av budgeten. Möbler till klassrum i 
grundskolan, inventarier till Bullerdalen, giftfri pedagogisk utrustning till förskolan samt inventarier 
och teknisk utrustning till gymnasiet har köpts in hittills i år. 

Budgeten för året uppgår till 11 526 tkr. 4 526 tkr avser budget som förts över från 2021 års budget 
efter beslut från kommunfullmäktige den 26 april 2022. 

Prognosen för året är att alla tilldelade medel ska användas. 

Utöver här redovisade investeringar har Barn-och utbildningsnämnden uppdrag som hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden avseende ny ersättningsskola åk 7-9 samt byggnationer i form av 
garage/förråd och tillbyggnad på Möckelngymnasiet. 

1.5 Barn och elever  
Barn/elever Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 

Förskola 1 391 1 409 1 427 1 459 1 468        1 410 

Dagbarnvård. 17 19 19 19 19        17 
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Förskoleklass 343 344 345 345 346        330 

Grundskola 3 103 3 115 3 116 3 119 3 138        3 083 

Fritidshem 1 046 1 049 1 039 1 040 1 036        1 096 

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 
omfattningen totalt under året ska vara inom budgeterad nivå men med stor osäkerhet till följd av 
flyktingkrisen i Ukraina.  
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