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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport för 2020.

Kommunens ledningsgrupp fattade 2020-04-01 ett beslut att årets första tertialrapport endast 
ska innehålla ekonomisk uppföljning och personalnyckeltal med anledning av att många 
verksamheter är starkt berörda av insatser kring coronaviruset.

Uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020 kommer utifrån 
detta beslut att ske först till delårsrapporten.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Tertialrapport januari-april 2020 barn- 
och ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2020.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport för 2020. 

Kommunens ledningsgrupp fattade 2020-04-01 ett beslut att årets första 
tertialrapport endast ska innehålla ekonomisk uppföljning och personalnyckeltal med 
anledning av att många verksamheter är starkt berörda av insatser kring 
coronaviruset. 

Uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020 kommer 
utifrån detta beslut att ske först till delårsrapporten.  

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2020 barn- och 

ungdomsnämnden
2. Tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________
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Tertialuppföljning januari-april, kort version
Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader.

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en 
ekonomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av 
coronapandemin.

Ekonomi

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 148,3 mnkr, samt en 
skolpengsbudget om 654,5 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska 
sammanlagt ha en balanserad budget.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott på 2,0 mnkr.

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett underskott om 
2,0 mnkr.

De kommunala resultatenheterna prognostiserar en budget i balans

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
prognos 

2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Barn- och ungdomsnämnden 2,9 148,3 2,0 6,1 7,2

BUN resultatenheter 3,5 0 0 0,9 -2,9

Skolpeng och vårdnadsbidrag 654,5 -2,0 -1,2 2,9

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse

Verksamhet Beskrivning av åtgärd
Prognos 
effekt, 
mnkr

Resultatenheter Ersättning från försäkringskassan 3,2

Kommentar

På grund av pandemin har resultatenheterna fått högre kostnader för vikarier. Dessa kostnader 
kommer att kompenseras av försäkringskassan under månaderna april-maj och på förslag juni-juli. 
Skulle pandemin fortsätta och staten inte kompenserar hanteras det inom nämndens befintliga 
budget.
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som corona-pandemin beräknas ge.

Kostnader relaterade till coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Resultatenheter Höjda kostnader för vikarier -1,6 -3,2

Totalt utfall och prognos för nämnden -1,6 -3,2

Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamhet 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

TOTALT

K -163,1 -56,5 35 % -161,1 -2,0 -173,7 -53,0 31 % -169,6

I 14,8 7,2 49 % 14,8 0 20,0 8,6 43 % 22,0

N -148,3 -49,2 33 % -146,3 2,0 -153,7 -44,4 29 % -147,6

Varav 
corona

Nämnd och förvaltning

K -9,6 -0,5 5 % -7,6 2,0 -12,5 -0,5 4 % -1,5

I 0 0 0 0 0 0 0

N -9,6 -0,5 5 % -7,6 2,0 -12,5 -0,5 4 % -1,5

Resursfördelning

K -112,1 -38,3 34 % -112,1 0 -118,0 -40,2 34 % -117,3

I 1,0 0,6 55 % 1,0 0 6,0 2,4 40 % 5,2

N -111,1 -37,7 34 % -111,1 0 -112,0 -37,8 34 % -112,1

Förvaltningsutveckling

K -15,2 -7,6 50 % -15,2 0 -19,9 -7,4 37 % -27,4

I 7,0 4,6 66 % 7,2 0 5,0 3,9 78 % 9,5
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Verksamhet 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

N -8,2 -3,0 36 % -8,2 0 -14,9 -3,5 24 % -17,9

Förvaltningskostnader

K -19,4 -7,6 39 % -19,4 0 -14,4 -2,4 17 % -15,5

I 0 0 0 0 0 0 0,5

N -19,4 -7,6 39 % -19,4 0 -14,4 -2,4 17 % -15,0

Väsbygården

K -6,8 -2,5 37 % -6,8 0 -9,0 -2,5 27 % -8,0

I 6,8 2,1 31 % 6,8 0 9,0 2,3 26 % 6,8

N 0 -0,4 30 % 0 0 0 -0,1 -1,1

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till corona-pandemin

Kommentar

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram uppgår till 148,3 mnkr. Prognosen för 
den fasta rambudgeten 2020 är ett överskott om 2,0 mnkr.

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden. Nämndens reserver är delen som visar på överskott om 2,0 mnkr.

Inom resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, det vill säga 
lokaliseringsersättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersättning. 
Inkluderingsersättningen är inriktad mot särskilt stöd och täcker bland annat delar av 
finansieringen för särskilda undervisningsgrupper samt grundsärskolan. Tilläggsbelopp är det 
sökbara stöd som kan sökas av enskilda huvudmän för särskild ersättning till barn och elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i 
obligatorisk lovskola.

Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna 
kommun i likhet med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets 
Arbetsverktyg för LokalaSambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat 
utifrån betygen i årskurs 9 efter att hänsyn tagits till elevsammansättningen.

Lokaliseringsersättning är ett stöd som erhålls av de skolor i Vallentuna kommun som är 
lokaliserade utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för 
intäktsminskningen som uppstår med vikande elevsiffror och elevströmmar mot mer centralt 
belägna skolor. En stor andel av ersättningarna i resursfördelningsmodellen budgeteras och 
förutbestäms under budgetarbetet vilket gör att dessa ersättningar är fasta och betalas ut med en 
tolftedel under året.

Förvaltningskostnader, det vill säga förvaltningens lokalkostnader, flertalet övergripande system, 
kurser och utbildningar, försäkringar och diverse övriga mindre inköp, prognostiserar en budget i 
balans.

Under ansvaret förvaltningsutvecklingen finns den centrala förvaltningens personalkostnader samt 
administrationsorganisationens lönekostnader och här ser förvaltningen att budgeten kommer 
hållas.

Verksamheten Väsbygården utgörs av köksverksamheten på äldreboendet Väsbygården. 
Verksamheten har socialförvaltningen som kund och säljer portioner direkt till förvaltningen som 
fakturerar slutkund. Verksamheten ska ha ett pris per portion som matchar kostnaderna. 
Väsbygården prognostiserar en budget i balans.
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BUN resultatenheter

T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2020

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

Samlat 
överskott

K -601,1 -206,1 34 % 0 -581,3 -196,9 34 % -604,1

I 601,1 207,1 34 % 0 581,3 196,8 34 % 605,1

N 3,5 0 1,0 0 0 -0,2 0,9

621 Norra förskoleområdet

K -22,1 -7,3 33 % 0 -21,2 -7,4 35 % -21,6

I 22,1 7,7 35 % 0 21,2 7,0 33 % 21,2

N 0 0,4 0 0 -0,4 -0,4

622 Centrala förskoleområdet

K -21,5 -7,8 37 % 0 -23,9 -8,2 34 % -22,9

I 21,5 7,7 36 % 0 23,9 8,3 35 % 23,1

N 0 -0,1 0 0 0,1 0,1

623 Östra förskoleområdet

K -20,4 -6,8 33 % 0 -22,8 -7,8 34 % -21,7

I 20,4 7,0 34 % 0 22,8 7,5 33 % 21,6

N 0 0,2 0 0 -0,2 -0,1

624 Fjärde förskoleomrdet

K -16,5 -6,2 38 % 0 0 0 -8,7

I 16,5 5,8 35 % 0 0 0 8,7

N 0 -0,5 0 0 0 0

634 Skolchef

K -0,9 -3,2 373 
%

0 0 -2,8 -13,5

I 0,9 4,2 493 
%

0 0 2,5 13,5

N 0 1,0 0 0 -0,3 0

636 Kostchef

K -40,4 -13,9 34 % 0 -40,4 -14,0 35 % -39,9

I 40,4 13,9 34 % 0 40,4 13,4 33 % 39,9

N 0 0 0 0 -0,5 0

639 Bällstabergsskolan

K -48,4 -16,7 35 % 0 -48,6 -16,9 35 % -49,3

I 48,4 16,3 34 % 0 48,6 16,3 33 % 48,7

N 0 -0,4 0 0 -0,7 -0,6

640 Rosendalsskolan

K -80,7 -26,7 33 % 0 -83,4 -27,0 32 % -81,2
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T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2020

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

I 80,7 27,2 34 % 0 83,4 27,6 33 % 81,6

N 0 0,5 0 0 0,5 0,4

641 Gustav Vasaskolan

K -30,0 -10,2 34 % 0 -27,4 -8,9 32 % -27,3

I 30,0 9,6 32 % 0 27,4 8,8 32 % 27,6

N 0 -0,6 0 0 0 0,3

643 Hjälmstaskolan

K -25,9 -8,7 34 % 0 -29,5 -11,0 37 % -29,2

I 25,9 8,9 35 % 0 29,5 10,9 37 % 30,3

N 0 0,3 0 0 -0,1 1,2

644 Karbyskolan

K -34,7 -12,1 35 % 0 -35,4 -12,2 34 % -36,6

I 34,7 11,8 34 % 0 35,4 11,9 34 % 35,5

N 0 -0,3 0 0 -0,2 -1,0

645 Karlbergsskolan

K -27,2 -8,8 32 % 0 -25,0 -8,8 35 % -25,9

I 27,2 9,0 33 % 0 25,0 8,7 35 % 26,5

N 0 0,3 0 0 -0,2 0,6

646 Kårstaskolan

K -14,2 -5,1 36 % 0 -15,0 -4,8 32 % -14,2

I 14,2 4,9 34 % 0 15,0 4,8 32 % 14,1

N 0 -0,2 0 0 0 -0,1

647 Lovisedalsskolan

K -67,4 -23,3 35 % 0 -68,4 -23,1 34 % -67,7

I 67,4 22,9 34 % 0 68,4 22,9 34 % 68,5

N 0 -0,5 0 0 -0,2 0,8

648 Ormstaskolan

K -83,1 -27,9 34 % 0 -58,5 -19,5 33 % -69,6

I 83,1 27,5 33 % 0 58,5 18,6 32 % 67,6

N 0 -0,4 0 0 -0,9 -2,0

649 SU-grupp

K -14,6 -5,3 36 % 0 -30,7 -8,9 29 % -22,3

I 14,6 5,0 34 % 0 30,7 10,3 33 % 22,6

N 0 -0,3 0 0 1,4 0,3

650 Lokalenhet

K 0 1,2 0 0 1,7 0

I 0 0,0 0 0 0 0

N 0 1,2 0 0 1,7 0
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T
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2020

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

653 Integration och SYV

K -14,6 -4,4 30 % 0 -14,1 -4,2 30 % -12,7

I 14,6 4,5 31 % 0 14,1 4,6 32 % 14,0

N 0 0,1 0 0 0,3 1,3

658 Olympiaskolan

K -21,8 -7,1 33 % 0 -20,6 -6,9 34 % -21,7

I 21,8 8,0 36 % 0 20,6 7,3 35 % 21,9

N 0 0,9 0 0 0,4 0,2

652 Barn- och elevhälsan

K -16,7 -5,8 35 % 0 -16,4 -6,1 37 % -18,0

I 16,7 5,4 32 % 0 16,4 5,3 32 % 18,1

N 0 -0,4 0 0 -0,8 0

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Det ekonomiska läget för skolor och förskolor är utmanande och lärarlönerna har fortsatt att öka 
under 2020.

Corona har påverkat nämndens verksamheter både positivt och negativt ekonomiskt. 
Verksamheterna har haft stora sjukskrivningstal under mars och april vilket har satt press på 
verksamheten, dels rent pedagogiskt men också för att täcka upp vakanser. Kostnaderna för vikarier 
har ökat, men staten kommer att kompensera för hela sjuklönen vilket hjälper resultatenheterna. 
Detta sammantaget gör att förvaltningen inte ser en kostnadsökning på grund av corona utan att de 
ökade kostnaderna kompenseras av ökade intäkter från staten.

Förskolorna har ett utfall som ligger i linje med budget vilket är positivt utifrån corona-läget och 
med nya arbetssätt och en tydligare ramtid (totala öppettider för förskolorna) för förskolorna gör att 
prognosen för alla förskoleområden är en budget i balans.

Skolorna har precis som förskolorna utmaningar med sjukskrivningar, men även här kompenserar 
staten med full täckning för sjuklönen vilket gör att nettokostnaden inte ökar. Ett arbete med att 
sänka kostnaderna för stödverksamheter har också påbörjats och kommer bidra positivt till 
kommunens skolor i slutet på året.

 

 

 

Skolpeng

T
k
r

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Prognos 
avvikels
e 2020

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

K -737,2 -248,3 34 % -739,2 -2,0 -719,4 -241,4 34 % -721,8

I 82,7 28,1 34 % 82,7 0 81,5 28,2 35 % 82,7

N -654,5 -220,3 34 % -656,5 -2,0 -637,9 -213,2 33 % -639,1

Förskola
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T
k
r

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Prognos 
avvikels
e 2020

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

K -247,7 -82,4 33 % -247,7 0 -241,9 -82,2 34 % -238,9

I 13,0 4,2 32 % 13,0 0 12,7 4,3 34 % 12,5

N -234,7 -78,2 33 % -234,7 0 -229,2 -77,9 34 % -226,4

Pedagogisk verksamhet

K -2,3 -0,8 31 % -2,3 0 -1,7 -0,7 44 % -2,3

I 0,1 0 31 % 0,1 0 0,1 0 45 % 0,1

N -2,2 -0,7 31 % -2,2 0 -1,6 -0,7 44 % -2,1

Grundskola

K -362,1 -123,7 34 % -364,1 -2,0 -355,2 -118,8 34 % -360,6

I 11,9 4,1 34 % 11,9 0 11,6 4,4 38 % 12,3

N -350,2 -119,6 34 % -352,2 -2,0 -343,6 -114,4 33 % -348,4

Förskoleklass / 6-åringar

K -38,6 -12,6 33 % -38,6 0 -38,2 -12,9 34 % -37,8

I 0,8 0,3 36 % 0,8 0 0,7 0,2 28 % 0,7

N -37,9 -12,3 33 % -37,9 0 -37,5 -12,7 34 % -37,1

Fritidshem

K -85,0 -28,5 34 % -85,0 0 -81,2 -26,7 33 % -80,8

I 2,0 0,8 41 % 2,0 0 1,9 0,6 33 % 2,0

N -83,0 -27,7 33 % -83,0 0 -79,3 -26,0 33 % -78,8

Statsbidrag

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

I 10,6 3,5 33 % 10,6 0 11,4 3,8 33 % 11,4

N 10,6 3,5 33 % 10,6 0 11,4 3,8 33 % 11,4

Föräldraavgifter

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

I 44,1 15,1 34 % 44,1 0 42,9 14,8 35 % 43,6

N 44,1 15,1 34 % 44,1 0 42,9 14,8 35 % 43,6

Omsorg obekväm arbetstid

K -1,5 -0,5 32 % -1,5 0 -1,2 0 0 % -1,2

I 0,2 0 0 % 0,2 0 0,2 0 0 % 0,2

N -1,3 -0,5 37 % -1,3 0 -1,0 0 0 % -1,0

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 654,5 mkr.

Historiskt sett är kostnaderna är högre på våren för att sedan minska under hösten. Det gäller 
främst förskolepengen och denna trend beror på att även om barnen har rätt ålder för att påbörja 
sin förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt från första augusti utan inskolningen 
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sker successivt under hösten. Ytterligare barn börjar i januari och under våren.

Prognosen för helåret är ett underskott om 2,0 mnkr och det beror på grundskolan. Prognosen visar 
fler elever jämfört med budgeten.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 6,0 1,3 22 5,0 1,0

Årligt investeringsanslag 6,0 1,3 22 5,0 1,0

Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Flera mindre projekt är påbörjade 
men inte färdigställda och fakturerade. Prognosen för investeringsprojekten är 5,0 mnkr.

Under perioden har det årliga anslaget bland annat använts till invändig solavskärmning på 
Hagaskolan. Det har även påbörjats anpassningar av Lovisedalsskolans lokaler för att ställa om 
lokalerna från förskoleverksamhet till skolverksamhet.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2020 Totalt, projekt Klar
t

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år

Totalt (mnkr) 108,2 3,7 42,7 765,2 507,4 698,9

Åby Ängar, ny förskola 5,8 0,0 0,5 57,0 51,2 51,7 201
8

Ormsta, ny förskola 1,9 0,0 1,9 52,0 49,5 50,5 201
9

Karby, ny förskola 0,0 0,0 0,0 58,0 1,1 58,0 202
6

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola 13,9 0,0 15 15,0 0,1 15 201

9

Kristineberg norra, ny förskola 0,5 0,0 0,0 60,0 0,1 60,0 202
3

Hagaskolan 55,2 0,9 10,1 435,1 342,9 390 201
9

Träningssärskola, 
Hammarbacksskolan 2,8 0,0 0,8 44,6 41,8 42,6 201

9

Gustav Vasaskolan, 
lokaleffektiviseringar 0,5 0,0 1,6 8,5 7,6 8,5 201

9

Lovisedalsskolan, tillbyggnad 
matsal 1,5 0 0,6 10,0 8,4 8,6 201

8
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Projekt 2020 Totalt, projekt Klar
t

Hjälmstaskolans kök 12,2 2,8 12,2 14,0 4,7 14,0 202
0

Fritidslokal, Bällstabergsskolan 5,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 202
0

Koordinator nybygg 8,9 0,0 0,0

Kommentar

Åby Ängar, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
förskola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under våren 
2015 och genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december samma år. Beslutad 
budget är 57 miljoner kronor och prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder visar en positiv 
avvikelse om 5,7 miljoner kronor. Två miljoner av avvikelsen består av en intern utgift för 
tomtmark, se vidare förklaring nedan under Hagaskolan. Byggnationen är färdigställd och 
inflyttning skedde under januari 2018. Två-årsbesiktning har utförts under 2019.

Ormsta, ny förskola  

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under november 2015 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
en ny förskola på befintlig tomt på Ormstaskolan. Förskolan placeras där Valhall tidigare låg, denna 
har rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar baserad på 
underlag framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan och levererades till barn- och 
ungdomsförvaltningen under februari 2016. Beslutad budget är 52 miljoner kronor och prognosen 
för färdigställande är 50,5 miljoner. Entreprenaden är slutbesiktigad och inflyttning av förskolan 
genomfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Karby, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende ny förskola i Karby/Brottby. Enligt tidigare besked förväntas förskolan stå klar under 
senare delen av hösten 2020. I uppdraget ingår också att vid behov starta en detaljplaneprocess för 
tomt för ändamålet. Förstudien har delats in i två etapper. Etapp ett avser identifiering av lämplig 
tomt/mark. Etapp två innehåller förstudie avseende byggnadskropp, utemiljö, investeringskostnad 
och tidplan. Förstudien levererades till barn- och ungdomsförvaltningen i december 2016. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar beslut om genomförande.

Hagaskolan

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid 
uppdragsgenomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 
80 barn. Förstudiearbetet levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i 
juni 2014. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det 
fortsatta planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten 
ursprungligen till totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor 
avsåg byggprojektet och 9,4 miljoner kronor avsåg inventarier och övrigt. Budgeten inkluderade en 
intern utgift för tomtmark till ett värde av 23 miljoner kronor. I samband med 
komponentavskrivningsprojektet, som bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att 
det inte är motiverat att belasta byggprojekt med en intern utgift för marken. Marken är 
kommunens tillgång och skrivs inte av och av denna anledning har budgeten för byggprojektet 
reviderats i Kommunplan 2019-2021 till 439,1 miljoner kronor. Prognosen inklusive eventuella 
garantiåtgärder är i nuläget 390 miljoner kronor, innebärande en positiv avvikelse på 49,1 miljoner 
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kronor. Den lägre kostnaden beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat avseende inköp, 
lägre kostnader för ÄTA (Ändrings- och tilläggsarbeten), mindre behov av konsultstöd under 
entreprenadtiden samt lägre kostnader för index. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
Skolan stod klar för verksamhetsstart till höstterminen 2019, med officiell invigning i augusti.

Olympiaskolan (Träningssärskola på Hammarbacksskolan) 

Under 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan till 
en tomt intill Hammarbacksskolan. Byggstart var i augusti 2015 och entreprenör är Totalprojekt i 
Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga 
byggnaden så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige 
har fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner 
kronor avser byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Entreprenaden färdigställdes i oktober 
2016 och verksamheten flyttade in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat 
omfattar nya utrymningsdörrar, färdigställdes sommaren 2017. En ekonomisk uppgörelse har 
förhandlats fram med entreprenören om fel som framkommit under garantitiden. Åtgärder kommer 
att utföras under hösten 2019. Efter utförda arbeten är slutkostnadsprognosen för projektet 42,6 
miljoner kronor. Entreprenaden garantibesiktigades under hösten 2018.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om tillbyggnad av 
Lovisedalsskolans matsal till en budget av 10,0 miljoner kronor. Projektering utfördes och 
entreprenör avropades under 2017. Byggnationen är klar och skolan kunde flytta in i matsalen till 
skolstarten höstterminen 2018. Slutkostnaden uppgår till 8,6 miljoner kronor.

Gustav Vasaskolan, kapacitetsökning

I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om kapacitetsökning av 
förskoleplatser inom Gustav Vasaskolan. Projektet har utförts med fyra inhyrda paviljongmoduler 
och dessa stod färdiga i augusti då verksamheten flyttade in.

Hjälmstaskolans kök 

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket haft krav på en del åtgärder i köket på Hjälmstaskolan. De 
har även gett Vallentuna kommun ett föreläggande om vite på 1,5Mkr om inte köket åtgärdades 
innan 15 oktober 2019. Därav startade en förprojektering 2017 för ombyggnad av köket och en 
kostnadsbedömning togs fram. Efter beslutad budget på 14 miljoner kronor, har projektet 
omarbetats och under hösten 2019 varit ute på anbudsförfrågan. Projektet har handlats upp som en 
totalentreprenad. Entreprenadarbetena startade i januari 2020 och är klara till slutet av december 
2020.

Garnstugan, ombyggnad för förskola och gård Karbyskolan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till 
förskola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen har 
påbörjats i december 2019 och under april månad har delar av projektet varit ute på 
anbudsförfrågan. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning för Garnstugan förskola under 
hösten 2020.

Medarbetare

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga 
medarbetare med månadslön oavsett anställningsform.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 899 876 847

Varav tillsvidareanställda 718 718 707
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Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal årsarbetare 837,3 819 798

Medelålder 45,4 45,6 45,8

Medellön (tkr) 34,4 34,3 33,3

Medianlön (tkr) 34,0 33,9 33,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 32,8 % 44,1 % 39,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 7,0 % 4,3 % 4,9 %

Kvinnor 10,2 % 8,0 % 7,3 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 8,8 % 6,4 % 5,2 %

30 - 49 år 9,9 % 8,0 % 7,4 %

50 år och äldre 9,3 % 6,3 % 6,5 %

Samtliga 9,5 % 7,1 % 6,8 %

Personalomsättning

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 3,45 % 15,8 % 20,2 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 20 % 21 % 22 %

Analys - Medarbetare

Antal anställda har ökat i jämförelse med föregående perioder. Ökningen utgörs av olika 
tidsbegränsade anställningar inom skola, förskola och övergripande verksamheter samt ett antal 
extratjänster inom BEA-avtalet. Antal tillsvidareanställningar ligger kvar på samma nivå som helår 
2019. Antal årsarbetare har ökat vilket tyder på en utökad sysselsättningsgrad inom förvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till samma period föregående år bland både män 
och kvinnor samt i alla åldersgrupper. Mest markant är ökningen bland män samt i åldersgruppen 
50 år och äldre. Sjukfrånvaron var lägre under januari och februari jämfört med samma period 
föregående år. Under mars och april ökade andelen sjukfrånvaro jämfört med samma period 
föregående år, i samband med coronavirusets utbrott. Vallentuna kommun och Barn- och 
ungdomsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetat aktivt med 
åtgärdsplaner och krisberedskap under coronaepidemin. Personalbortfallet på grund av sjukdom 
har varit stort inom vissa verksamheter och skapat en ansträngd situation. På vissa enheter har 
frånvaron bland barn och elever varit lika stort som bland personalen. Åtgärder har möjliggjorts för 
att tillfälligt låna ut personal mellan enheterna för att stötta och fortsätta bedriva samhällsviktig 
verksamhet där behov har funnits. Andelen långtidssjuka och antalet sjuktimmar som avser 
långtidssjuka har minskat under perioden jämfört med samma period föregående år.
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Personalomsättningen har minskat något i jämförelse med samma period föregående år. Det 
kommer att följas upp ytterligare i tertial två, i samband med det nya läsårets början.

I samband med resultatet av medarbetarundersökningen under hösten 2019 har aktiviteter kopplat 
till detta genomförts på avdelningsnivå med åtgärder. Under våren 2020 genomförs en ny 
medarbetarundersökning i mindre omfattning med fortsatt och fördjupat fokus på dessa aktiviteter.


