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Månadsuppföljning januari-oktober 2020 (UN 2020.028)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2020

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkandet. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning januari-oktober 2020
 Manadsuppfoljning januari-oktober 2020 (UN)
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-oktober 
2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2020

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avdelningschef
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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. 

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

Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott om 1,5 mnkr. Prognosen för Vallen-
tuna gymnasium är ett underskott om 1,5 mnkr. 

Gymnasieskolpengen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden   
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Kommentar 

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 -36,5 -29,3 82 % -37,2 -0,7 -35,6 -29,3 82 % -35,7 

I 
2,8 4,9 176 

% 
5,0 2,2 1,9 4,0 212 

% 
5,5 

N -33,7 24,3 75 % -32,2 1,5 -33,7 -25,2 75 % -30,3 

Nämnd och förvaltning     

K -26,0 -18,1 70 % -24,7 1,3 -26,1 -19,5 75 % -23,7 

I 0,3 0,2 66 % 0,3 0 0,4 0,2 62 % 0,3 

N -25,7 17,9 70 % -24,4 1,3 -25,7 19,2 75 % 23,4 

Huvudmannen (KCNO)  

K 
-10,5 -11,2 107 

% 
13,8 -3,3 -9,5 -9,8 103 

% 
-12,0 

I 
2,5 4,7 189 

% 
6,0 3,5 1,5 3,8 253 

% 
5,2 

N -8,0 6,5 81 % 7,8 0,2 -8,0 6,0 75 % 6,8 

  

K          

I          

N          

  

K          

I          

N          

  

K          

I          

N          

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 33,7 mnkr. Prognosen sammantaget är ett överskott om 1,5 mnkr. 

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med 
syfte att samordna vuxenutbildning. Prognosen är ett mindre överskott om 0,2 mnkr vilket härrör 
till ökade statsbidrag. 
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Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, gymnasieantag-
ning, 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 1,3 mnkr. 

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

UN resultatenhet 

Mnk
r 

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2020 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 
20119 

662 Vallentuna gymnasium     

K  -47,0 -43,1 92 % -1,5 -49,1 -41,9 85 % -51,1 

I  47,0 40,5 86 % 0 49,1 41,9 85 % 50,7 

N -3,2 0 -2,6  -1,5 0 0  -0,3 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet 

Vallentuna gymnasium har ett elevantal på cirka 340 elever fördelat på flera program. 

Gymnasiet ser viss ökning av elever under höstterminen mot tidigare vårtermin. 

Kostnaderna förväntas öka under 2020 på grund av högre personalkostnader. Under höstterminen 
ser förvaltningen och verksamheten att antalet språkintroduktionselever minskar med sänkta intäk-
ter 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 ökat underskott till 
1,5 mnkr, främst på grund av högre kostnader för personal än budgeterat. Kostnaderna har ökat sen 
tidigare prognos, främst ökar kostnaderna inom inhyrd personal. 

Underskottet beror inte på coronarelaterade kostnader. 

Gymnasieskolpeng summering 

Mnk
r 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2019 

Gymnasieskolpeng summering     

K -157,2 -125,8 80 % -154,2 3,0 -144,5 -122,9 85 % -148,5 

I 4,4 3,8 87 % 4,4 0 4,6 3,7 81 % 4,3 

N -152,8 -122,0 80 % -149,8 3,0 -139,9 -119,2 85 % -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. 
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Prognosen för 2020 är ett överskott om 3,0 mnkr på grund av lägre volymer än budgeterat. 


