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§ 27
Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden (UN 2020.047)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden 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
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), 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 utbildningsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-05-14

DNR UN 2020.047 
LINDA HALLÉN SID 1/1
AVD.CHEF VERKSAMHETSUTVECKLING 
  
LINDA.HALLEN@VALLENTUNA.SE  UTBILDNINGSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Tertialrapport januari-april 2020 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden
2. Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten
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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. 

Ekonomi

Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 mnkr, en resultatenhet som 
är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng. Den budget som ligger för 
gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott om 0,5 mnkr.

Prognosen för Vallentuna gymnasium är ett underskott om 0,5 mnkr.

Gymnasieskolpengen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
prognos 

2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Utbildningsnämnden 3,9 33,7 0,5 3,4 0,5

UN resultatenhet -3,2 0 -0,5 -0,3 0,8

Gymnasieskolpeng 152,8 2,0 -4,3 -1,9

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamhet 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

TOTALT

K -36,5 -11,6 32 % -36,0 0,5 -35,5 -11,7 33 % -35,7

I 2,8 1,9 66 % 2,8 0 1,9 0,9 48 % 5,5

N -33,7 -9,7 29 % -33,2 0,5 -33,7 -10,8 32 % -30,2

Varav 
corona

Nämnd och förvaltning

K -26,0 -7,2 28 % -25,0 1,0 -26,1 -8,4 32 % -23,7

I 0,3 0,1 28 % 0,3 0 0,4 0,1 27 % 0,3

N -25,7 -7,2 28 % -24,7 1,0 -25,7 -8,3 32 % -23,4

Huvudmannen (KCNO)

K -10,5 -4,3 41 % -11,0 -0,5 -9,5 -3,3 35 % -12,0
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Verksamhet 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

I 2,5 1,8 70 % 2,5 0 1,5 0,8 53 % 5,2

N -8,0 -2,6 32 % -8,5 -0,5 -8,0 -2,5 31 % -6,8

K

I

N

K

I

N

K

I

N

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

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

Kommentar

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 33,7 mnkr. Prognosen sammantaget är ett överskott om 0,5 mnkr.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med 
syfte att samordna vuxenutbildning. Prognosen är ett underskott om 0,5 mnkr på grund av högre 
kostnader på SFI (Svenska för invandrare).

Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, 
gymnasieantagning, skolskjuts och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola.

Förvaltningen prognostiserar lägre kostnader i förhållande till budget för både tilläggsbelopp och 
skolskjuts vilket gör att ansvaret prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Kostnader kopplat till corona påverkar inte nämnden i någon stor utsträckning.

UN resultatenhet

Verksamhet 
(tkr)

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
%

Avvikelse 
mot 

budget 
2020

Budget 
2019

Bokfört 
period

en
% Bokslut 

2019

662 Vallentuna gymnasium

K -47,0 -16,8 36 % -0,5 -49,1 -16,3 33 
%

-51,1

I 47,0 16,1 34 % 0 49,1 17,1 35 
%

50,7

N -3,2 0 -0,7 -0,5 0 0,8 -0,3
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Verksamhet 
(tkr)

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
%

Avvikelse 
mot 

budget 
2020

Budget 
2019

Bokfört 
period

en
% Bokslut 

2019

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna gymnasium har ett elevantal på cirka 330 elever fördelat på flera program. Kostnaderna 
förväntas öka under 2020 på grund av högre personalkostnader kopplat till svårigheter med 
rekrytering samt höga lönekostnader. Under höstterminen ser förvaltningen och verksamheten att 
antalet språkintroduktionselever minskar med sänkta intäkter som följd, vilket gör att 
verksamheten måste anpassa sig till förändrad ekonomi. Primärt väljer verksamheten att titta på de 
administrativa personalkostnaderna och omfördela uppgifter inom ledningsgruppen för att 
vakanshålla tjänster. Trots detta visar prognosen på ett underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet beror inte på coronarelaterade kostnader.

 

Gymnasieskolpeng summering

Tkr Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020

Avvikels
e mot 

budget 
2020

Budget 
2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Gymnasieskolpeng summering

K -157,2 -49,7 32 % -155,2 2,0 -144,5 -48,9 34 % -148,5

I 4,4 1,5 34 % 4,4 0 4,6 1,6 35 % 4,3

N -152,8 -48,2 32 % -150,8 2,0 -139,9 -47,2 34 % -144,2

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 152,8 mnkr.

Vallentuna kommun har tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun, 
tecknat ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka 
till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i länet. I avtalet ingår också gemensamma 
programpriser på nationella program för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. 
Utöver detta tar kommunen själv fram priser för introduktionsprogrammen. För gymnasiesärskolan 
finns ingen gemensam prislista. Eftersom kommunen inte själv anordnar gymnasiesärutbildning så 
följer kommunen riksprislistan gällande dessa utbildningar till fristående huvudmän.

Prognosen för 2020 är ett överskott om 2,0 mnkr på grund av lägre volymer än budgeterat.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0 0,3
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Projekt Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020
Avvikelse mot 

budget

Kommentar

De investeringar som planeras för Vallentuna gymnasium är bland annat fortsatt inköp av möbler 
samt en ny fordonslyft.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2020 Totalt, projekt Klar
t

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år

Totalt (mnkr)

Kommentar

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 54 53 59

Varav tillsvidareanställda 51 50 51

Antal årsarbetare 51,7 50,2 55

Medelålder 46,9 46,6 46,4

Medellön (tkr) 39,9 39,5 38,4

Medianlön (tkr) 40,1 39,7 38

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 77,6 % 66,6 % 65,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 4,7 % 3,0 % 3,3 %

Kvinnor 8,3 % 5,3 % 8,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,5 % 0,5 % 0,6 %
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Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

30 - 49 år 6,5 % 2,7 % 3,6 %

50 år och äldre 7,0 % 8,3 % 11,4 %

Samtliga 6,4 % 4,1 % 5,6 %

Personalomsättning

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 0 % 9,8 % 25 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 54 % 54 % 52 %

Analys - Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron ökade i förhållande till samma period föregående år. Sjukfrånvaron ökade 
bland både män och kvinnor samt i åldersgruppen 30-49 år. Ökningen utgörs av en större andel 
långtidssjuka 60 dagar eller mer. Övrig sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som föregående år, 
samma period.

Det systematiska arbetet med långtidssjukskrivna medarbetare fortlöper med aktiva uppföljningar. 
Samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som uppdateras kontinuerligt.

I samband med coronavirusets utbrott och regeringens rekommendationer stängdes Vallentuna 
gymnasium i mitten av mars och övergick till distansundervisning och självstudier. För att 
minimera smittspridning har en del av verksamhetens medarbetare arbetat hemifrån, medan andra 
varit på plats i skolans lokaler för att genomföra distansundervisning. Omställningen skedde snabbt 
där den digitala fjärrundervisningen möjliggjordes via Microsoft Teams där elever och lärare följt 
det ordinarie schemat. Personalen har dessutom haft täta personalmöten via Teams. Många 
medarbetare och elever har kunnat delta i undervisningen via distans, som annars hade behövt 
stanna hemma med förkylningssymptom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket 
lett till en god närvaro under perioden.


