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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020.

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, månadsuppföljning januari-oktober 2020
 Manadsuppfoljning januari-oktober 2020 (BUN)
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coro-
napandemin. 

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

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om 1,0 mnkr. 

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett överskott om 
1,0 mnkr. 

De kommunala resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

   

   

   

   

   

   

   

Kommentar 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Resultatenheter Sjuklön -2,8 -3,0 

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden   
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Kommentar 

De extra kostnaderna kopplat till pandemin är högre sjuklönekostnader. Kostnaderna beräknas som 
skillnaden mellan sjuklön för perioden jan-okt 2019 och perioden jan-okt 2020. Det är ett mått som 
används för att urskilja vad som är kopplat till coronapandemin. Staten har fram till och med juli 
fullt ut kompenserat för all sjuklön och i augusti-oktober har staten kompenserat för den del av 
sjuklön som ligger över det normala. Prognosen är att denna kompensation fortsätter året ut. De 
ordinarie lönekostnaderna har ersatts av vikarier och timanställda. 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -163,1 -139,3 85 % -168,0 -4,9 -173,7 -135,4 78 % -169,6 

I 
14,8 19,1 129 

% 
20,7 5,9 20,0 19,9 99 % 22,0 

N -148,3 -120,1 81 % -147,3 1,0 -153,7 -115,6 75 % -147,6 

Nämnd och förvaltning     

K -9,6 -1,2 12 % -8,6 1,0 -12,4 -1,3 10 % -1,5 

I 0 0  0 0 0 0  0 

N -9,6 -1,2 12 % -8,6 1,0 -12,4 -1,3 10 % -1,5 

Resursfördelning  

K -112,1 -96,1 86 % -112,1 0 -118,0 -96,5 82 % -117,3 

I 
1,0 1,2 123 

% 
1,8 0,8 6,0 4,5 75 % 5,2 

N -111,1 94,8 85 % -110,3 0,8 -112,0 -92,0 82 % -112,1 

Förvaltningsutveckling  

K 
-15,2 -19,3 127 

% 
-20,0 -4,8 -19,9 -20,9 105 

% 
-27,4 

I 
7,0 11,7 167 

% 
11,8 4,8 5,0 9,5 189 

% 
9,5 

N -8,2 -7,6 92 % -8,2 0 -14,9 -11,4 77 % -17,9 

Förvaltningskostnader  

K -19,4 16,1 83 % -19,7 -0,3 -14,4 -10,5 73 % -15,5 

I 0 0,3  0,3 0,3 0 0,2  0,5 

N -19,4 -15,8 82 % -19,4 0 -14,4 -10,2 71 % -15,0 

Väsbygården  

K -6,8 -6,7 98 % -7,6 -0,8 -9,0 -6,4 71 % -8,0 

I 6,8 5,9 86 % 6,8 0 9,0 5,7 63 % 6,8 

N 0 -0,8  -0,8 -0,8 0 -0,7  -1,1 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden. Nämndens reserver är delen som visar på överskott om 1,0 mnkr. 

Inom resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, det vill säga lokaliseringser-
sättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersättning. 

Inkluderingsersättningen är inriktad mot särskilt stöd och täcker bland annat delar av finansiering-
en 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. På 
grund av lägre kostnader kopplat till skolskjuts gör att prognosen visar på ett överskott om 0,8 
mnkr. 

Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika socioekono-
miska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna kommun i likhet 
med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Loka-
laSambandsAnalyser). 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 lokali-
serade utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för in-
täktsminskningen 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 förvaltningsutveckling finns den centrala förvaltningens personalkostnader samt 
administrationsorganisationens lönekostnader och ansvaret prognostiserar en budget i balans. 

Verksamheten Väsbygården utgörs av köksverksamheten på äldreboendet Väsbygården. Verksam-
heten 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 ett underskott om 0,8 mnkr på grund av minskade beställningar från 
kund. Det minskade beställningsbortfallet kom plötsligt och minskade verksamhetens intäkter med 
ungefär 1,5 mnkr. Köket har gjort anpassningar och minskat på personalkostnader, samt påbörjat 
ett kostnadsminsknings-projekt gällande transporter. Trots detta visar prognosen på underskott vid 
årets slut, underskottet har dock minskat sen tidigare prognos. 

BUN resultatenheter 

Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT     

K  -601,1 -517,6 86 % 0 -581,3 -502,7 86 % -604,1 

I  601,1 514,4 86 % 0 581,3 495,1 85 % 605,1 

N 3,5 0 -3,2  0 0 -7,6  0,9 

621 Norra förskoleområdet     

K  -22,1 -18,0 82 % 0 -21,2 -18,1 85 % -21,6 

I  22,1 18,5 84 % 0 21,2 17,6 83 % 21,2 

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

622 Centrala förskoleområdet     
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Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

K  -21,5 -18,5 86 % 0 -23,9 -19,5 81 % -22,9 

I  21,5 18,3 85 % 0 23,9 19,3 81 % 23,1 

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

623 Östra förskoleområdet     

K  -20,4 -16,8 82 % 0 -22,8 -18,4 81 % -21,7 

I  20,4 17,2 84 % 0 22,8 18,1 79 % 21,6 

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

624 Fjärde förskoleområdet     

K  -16,5 -14,7 89 % 0 0 -6,1  -8,7 

I  16,5 13,8 83 % 0 0 5,6  8,7 

N  0 -0,8  0 0 -0,6  0 

634 Skolchef     

K  -0,9 -10,2  0 0 -8,6  -13,5 

I  0,9 8,6  0 0 6,4  13,5 

N  0 -1,6  0 0 -2,1  0 

636 Kostchef     

K  -40,4 -33,1 82 % 0 -40,4 -33,0 82 % -39,9 

I  40,4 34,4 85 % 0 40,4 32,9 81 % 39,9 

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

639 Bällstabergsskolan     

K  -48,4 -43,0 89 % 0 -48,6 -42,0 86 % -49,3 

I  48,4 41,7 86 % 0 48,6 40,5 83 % 48,7 

N  0 -1,3  0 0 -1,5  -0,6 

640 Rosendalsskolan     

K  -80,7 -67,4 84 % 0 -83,4 -68,9 83 % -81,2 

I  80,7 67,2 83 % 0 83,4 67,8 81 % 81,6 

N  0 -0,2  0 0 -1,0  0,4 

641 Gustav Vasaskolan     

K  -30,0 -25,6 85 % 0 -27,4 -23,2 85 % -27,3 

I  30,0 24,5 82 % 0 27,4 22,8 83 % 27,6 

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

643 Hjälmstaskolan     

K  -25,9 -26,3 102 % 0 -29,5 -26,3 89 % -29,2 

I  25,9 30,6 118 % 0 29,5 25,7 87 % 30,3 

N  0 4,3  0 0 -0,6  1,2 

644 Karbyskolan     

K  -34,7 -30,4 88 % 0 -35,4 -30,9 87 % -36,6 

I  34,7 28,5 82 % 0 35,4 29,4 83 % 35,5 
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Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

N  0 -1,9  0 0 -1,5  -1,0 

645 Karlbergsskolan     

K  -27,2 -18,1 67 % 0 -25,0 -21,7 87 % -25,9 

I  27,2 14,1 52 % 0 25,0 21,9 88 % 26,5 

N  0 -4,0  0 0 0,2  0,6 

646 Kårstaskolan     

K  -14,2 -12,5 88 % 0 -15,0 -12,0 80 % -14,2 

I  14,2 11,7 82 % 0 15,0 11,8 78 % 14,1 

N  0 -0,8  0 0 -0,3  -0,1 

647 Lovisedalsskolan     

K  -67,4 -57,7 86 % 0 -68,4 -57,3 84 % -67,7 

I  67,4 57,6 85 % 0 68,4 56,9 83 % 68,5 

N  0 -0,2  0 0 -0,4  0,8 

648 Hagaskolan     

K  -83,1 -72,6 87 % 0 -58,5 -57,1 98 % -69,6 

I  83,1 70,7 85 % 0 58,5 54,1 93 % 67,6 

N  0 -1,8  0 0 -2,9  -2,0 

649 SU-grupp     

K  -14,6 -12,6 87 % 0 -30,7 -19,5 63 % -22,3 

I  14,6 11,7 80 % 0 30,7 20,2 66 % 22,6 

N  0 -1,0  0 0 0,7  0,3 

650 Lokalenhet     

K  0 3,0  0 0 3,6  0,0 

I  0 0  0 0 0  0,0 

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

652 Barn- och elevhälsan     

K  -16,7 -14,0 84 % 0 -16,4 -15,2 93 % -18,0 

I  16,7 14,1 84 % 0 16,4 14,3 87 % 18,1 

N  0 0,1  0 0 -0,8  0 

653 Integration och SYV     

K  -14,6 -11,3 77 % 0 -14,1 -10,8 77 % -12,7 

I  14,6 10,9 75 % 0 14,1 11,6 82 % 14,0 

N  0 -0,3  0 0 0,8  1,3 

658 Olympiaskolan     

K  -21,8 -17,8 81 % 0 -20,6 -17,8 86 % -21,7 

I  21,8 20,4 93 % 0 20,6 18,2 88 % 21,9 

N  0 2,7  0 0 0,4  0,2 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 
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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. Verksamhet-
erna har haft stora sjukskrivningstal under mars och april som har minskat under tidig sommar 
vilket har satt press på verksamheten, dels rent pedagogiskt men också för att täcka upp vakanser. 
Kostnaderna för vikarier har ökat, men staten har kompenserat för delar av sjuklönen vilket hjälper 
verksamheterna. 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 sammantaget har en prognos i balans. Periodens utfall för de fyra förskoleområden är 
ett mindre underskott, men överskotten på lokalenheten kommer betalas tillbaka vid årets slut. 

Skolorna har precis som förskolorna utmaningar med sjukskrivningar, men även här kompenserar 
staten med full täckning för sjuklönen vilket gör att nettokostnaden inte ökar. Det är osäkert hur 
kompensationen från staten kommer att se ut för årets resterande månader. Ett arbete med att 
sänka kostnaderna för stödverksamheter har också påbörjats och kommer bidra positivt till kom-
munens skolor i slutet på året. 

Karbyskolan har en ekonomiskt svår situation med små klasser och stora lokaler. Skolan har påbör-
jat ett arbete i och med beslutet kring ny skolorganisation där förskolorna i området kommer till-
höra skolan från Ht 2021. Elever till årskurs åtta har minskat sen sommaren, det är en förväntad 
effekt av beslutet kring ny skolorganisation och påverkar enhetens ekonomi negativt med elever 
som lämnat och därmed minskad skolpeng. 

Hagaskolan har inte ännu en ekonomi i balans som till stor del beror på ett högstadium som ännu 
inte är fullt utbyggt. Samarbetet med verksamheten Topasen gör att skoldelen har ett tätt personal-
utbyte mellan varandra, vilket gynnar båda verksamheterna. 

Karlslundskolan (Hjälmsta & Karlberg) visar sammantaget ett positivt resultat för perioden och 
sammanslagningen av två enheter möjliggör att enheten kan fördela om i tjänster och elevklasser. 
Detta tillsammans med ett tätt samarbete med SU-gruppens personal är förklaringen till skolans 
goda ekonomiska resultat. 

Olympiaskolan har ett positivt resultat för perioden och skolan växer för varje år som går, flertalet 
av eleverna på skolan är från andra kommuner vilket är positivt för arbetsmöjligheter och intäkter 
till skolan. 

Lokalenheten som tar hand om för- och grundskolornas lokal och städkostnader har ett överskott 
vid perioden och alla eventuella överskott kommer vid årets slut att fördelas ut tillbaka till verksam-
heterna. 

Skolpeng 

Mn
kr 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

TO
TA
LT 

         

K -737,2 -611,8 83 % -736,2 1,0 -719,4 -601,8 84 % -721,8 

I 82,7 68,5 83 % 82,7 0 81,5 69,1 85 % 82,7 

N -654,5 -543,3 83 % -653,5 1,0 -637,9 -532,7 84 % -639,1 

Förskola      

K -247,7 -198,5 80 % -246,7 1,0 -241,9 -200,8 83 % -238,9 

I 13,0 9,8 75 % 13,0 0 12,7 10,5 83 % 12,5 

N -234,7 -188,8 80 % -233,7 1,0 -229,2 -190,3 83 % -226,4 

Pedagogisk omsorg      
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Mn
kr 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

K -2,3 -1,7 74 % -2,3 0 -1,7 -1,9 
110 

% 
-2,3 

I 0,1 0,1 73 % 0,1 0 0,1 0,1 
112 

% 
0,1 

N -2,2 -1,6 74 % -2,2 0 -1,6 -1,8 
110 

% 
-2,1 

Grundskola      

K -362,1 -308,5 85 % -362,1 0 -355,2 -299,8 84 % -360,6 

I 11,9 10,2 86 % 11,9 0 11,6 10,2 88 % 12,3 

N -350,2 -298,2 85 % -350,2 0 -343,6 -289,6 84 % -348,4 

Förskoleklass / 6-åringar      

K -38,6 -31,6 82 % -38,6 0 -38,2 -31,7 83 % -37,8 

I 0,8 0,7 93 % 0,8 0 0,7 0,5 78 % 0,7 

N -37,9 30,9 82 % -37,9 0 -37,5 -31,2 83 % -37,1 

Fritidshem      

K -85,0 -70,6 83 % -85,0 0 -81,2 -66,9 82 % -80,8 

I 2,0 2,0 
106 

% 
2,0 0 1,9 1,7 88 % 2,0 

N -83,0 -68,5 83 % -83,0 0 -79,3 -65,2 82 % -78,8 

Statsbidrag      

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

I 10,6 8,8 84 % 10,6 0 11,4 9,5 83 % 11,4 

N 10,6 8,8 84 % 10,6 0 11,4 9,5 83 % 11,4 

Föräldraavgifter      

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

I 44,1 36,7 83 % 44,1 0 42,9 36,4 85 % 43,6 

N 44,1 36,7 83 % 44,1 0 42,9 36,4 85 % 43,6 

Omsorg obekväm arbetstid      

K -1,5 -1,0 64 % -1,5 0 -1,2 -0,6 51 % -1,2 

I 0,2 0,1 47 % 0,2 0 0,2 0,1 48 % 0,2 

N -1,3 -0,9 67 % -1,3 0 -1,0 -0,5 52 % -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 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 för-
skoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt från första augusti utan inskolningen sker 
successivt under hösten. Ytterligare barn börjar sedan under våren. 

Kostnaden för förskola har gått ner mer än tidigare prognostiserat främst på grund av färre barn än 
budget, men även senare inskolning kan vara en ytterligare förklaring. Detta förbättrar prognosen 
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med 2,0 mnkr och vänder tidigare underskott till ett sammanlagt prognostiserat överskott om 1,0 
mnkr. 
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