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Ekonomisk analys

Sammanfattning

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.

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

Kommentar

Tabellen ovan syftar till att redovisa eventuella särskilda kostnader eller intäktsbortfall för barn- och 
ungdomsnämnden till följd av coronapandemin. Barn- och ungdomsnämnden har inga 
nettokostnader till följd av coronapandemin för perioden eller prognostiserat för 2021.

De kostnader som påverkar nämnden kopplat till coronapandemin är högre sjuklönekostnader, men 
som tidigare perioder kompenseras det av försäkringskassan och verksamheternas nettokostnader 
är noll. Beslut om ekonomisk kompensation från försäkringskassan är förlängt och gäller till sista 
augusti 2021.
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Driftredovisning

Driftredovisning nämndens verksamheter

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TOTALT

K -156,8 -73,6 47 % -156,8 0 -163,1 -83,6 51 % -169,4

I 21,1 10,1 48 % 21,2 0,1 14,8 11,2 75 % 23,5

N -135,7 -63,6 47 % -135,6 0,1 -148,3 -72,4 49 % -145,9

Nämnd och förvaltning

K -12,1 -1,6 13 % -12,1 0 -9,6 -0,7 7 % -1,4

I 0 0 0 0 0 0 0

N -12,1 -1,6 13 % -12,1 0 -9,6 -0,7 7 % -1,4

Resursfördelning

K -103,3 -53,3 52 % -103,3 0 -112,1 -57,2 51 % -120,1

I 1,0 0,7 71 % 1,0 0 1,0 0,8 79 % 1,7

N -102,3 -52,6 51 % -102,3 0 -111,1 -56,4 51 % -118,4

Förvaltningsutveckling

K -25,7 -11,8 46 % -25,7 0 -15,2 -11,3 74 % -23,0

I 15,2 7,6 50 % 15,2 0 7,0 7,0 100 
%

13,8

N -10,5 -4,2 40 % -10,5 0 -8,2 -4,3 53 % -9,2

Förvaltningskostnader

K -10,8 -5,3 49 % -10,8 0 -19,4 -10,6 55 % -17,1

I 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,9

N -10,8 -5,1 48 % -10,7 0,1 -19,4 1-0,4 54 % -16,2

Väsbygården

K -4,8 -1,6 19 % -4,8 0 -6,8 -3,8 55 % -7,8

I 4,8 1,6 22 % 4,8 0 6,8 3,2 46 % 7,2

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

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentar

Ramen prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mnkr.

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden.

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 
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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. Tilläggsbeloppskostnaden 
ser ut att öka under året mot budget medans kostnaderna för skolskjuts förväntas minska under 
hösten, dels beroende på ett större skolbussutnyttjande samt färre SL-kort som behöver köpas in på 
grund av nya riktlinjer. Prognosen är ett överskott på 0,1 mnkr.

Under ansvaret förvaltningsutveckling finns den centrala förvaltningens personalkostnader samt 
administrationsorganisationens lönekostnader. Prognos på budget i balans.

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 självkostnaderna.

Väsbygården kommer från 1 april 2021 ha en ny organisation som har till syfte att minska 
kostnaderna för kund och prognostiserar en budget i balans för helåret.

 

BUN resultatenheter

Mnkr

Sparan
de i 
eget 

kapital

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
%

Progno
s 

avvikels
e

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TOTALT

K -618,3 -305,3 49 % -1,0 -573,9 -298,5 52 % -604,5

I 618,3 308,5 49 % 1,0 573,9 298,6 52 % 611,1

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

621 Norra förskoleområdet

K -22,3 -11,1 50 % 0 -22,1 -11,0 50 % -21,3

I 22,3 11,2 50 % 0 22,1 11,7 53 % 22,2

N 0 0,1 0 0 0,8 0,9

622 Centrala förskoleområdet

K -22,1 -10,7 48 % 0 -21,5 -11,7 55 % -21,9

I 22,1 11,1 50 % 0 21,5 11,6 54 % 22,3

N 0 0,5 0 0 -0,1 0,4

623 Östra förskoleområdet

K -21,2 -10,2 48 % 0 -20,4 -10,2 50 % -20,1

I 21,2 10,5 49 % 0 20,4 10,7 52 % 20,7

N 0 0,3 0 0 0,5 0,7

624 Fjärde förskoleområdet
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Mnkr

Sparan
de i 
eget 

kapital

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
%

Progno
s 

avvikels
e

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

K -16,0 -7,8 49 % 0 -16,5 -9,2 56 % -17,1

I 16,0 7,8 49 % 0 16,5 9,0 55 % 16,4

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

634 Skolchef

K -20,0 -3,6 18 % 0 -0,9 -5,0 -16,6

I 20,0 6,6 33 % 0 0,9 6,1 16,6

N 0 3,0 0 0 1,1 0

636 Kostchef

K -39,5 -20,8 53 % 0 -40,4 -20,2 50 % -39,9

I 39,5 21,7 55 % 0 40,4 20,7 51 % 39,9

N 0 0,9 0 0 0,5 0

639 Bällstabergsskolan

K -52,5 -26,1 50 % 0 -48,4 -25,3 52 % -50,6

I 52,5 26,0 49 % 0 48,4 24,6 51 % 50,3

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

640 Rosendalsskolan

K -79,6 -39,9 50 % 0 -80,7 -40,4 50 % -80,2

I 79,6 39,3 49 % 0 80,7 40,7 50 % 81,0

N 0 -0,7 0 0 0,3 0,8

641 Gustav Vasaskolan

K -30,0 -15,6 52 % 0 -30,0 -15,4 51 % -30,3

I 30,0 15,6 52 % 0 30,0 14,4 48 % 29,9

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

643 Karlslundsskolan

K -52,9 -24,5 46 % 0 -25,9 -13,4 52 % -34,5

I 52,9 25,4 48 % 0,5 25,9 13,5 52 % 39,4

N 0 0,8 0,5 0 0,1 4,9

644 Karbyskolan

K -27,7 -17,0 61 % 0 -34,7 -18,5 53 % -36,1

I 27,7 14,9 54 % 0 34,7 17,7 51 % 33,8

N 0 -2,1 0 0 -0,8 -2,3

646 Kårstaskolan

K -13,8 -7,3 53 % -0,5 -14,2 -7,8 54 % -14,7

I 13,8 6,7 49 % 0 14,2 7,2 50 % 14,0

N 0 -0,5 -0,5 0 -0,6 -0,8

647 Lovisedalsskolan

K -71,7 -34,6 48 % 0 -67,4 -35,3 52 % -68,2
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Mnkr

Sparan
de i 
eget 

kapital

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
%

Progno
s 

avvikels
e

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

I 71,7 35,6 50 % 0 67,4 34,3 51 % 69,4

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

648 Hagaskolan

K -91,0 -44,9 49 % 0 -83,1 -42,9 52 % -86,9

I 91,0 46,1 51 % 0,5 83,1 41,3 50 % 85,9

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

649 SU-grupp

K -14,5 -7,3 50 % 0 -14,6 -7,7 53 % -14,9

I 14,5 7,3 50 % 0 14,6 7,5 52 % 15,0

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

650 Lokalenhet

K 0 -0,5 0 0 1,9 0

I 0 0 0 0 0 0

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

652 Barn- och elevhälsan

K -13,3 -7,7 57 % 0 -16,7 -8,7 52 % -16,4

I 13,3 8,3 63 % 0 16,7 8,6 51 % 16,6

N 0 0,7 0 0 -0,1 0,2

653 Integration och SYV

K -11,1 -5,9 53 % -0,5 -14,6 -6,9 47 % -13,4

I 11,1 4,4 40 % 0 14,6 7,0 48 % 13,2

N 0 -1,5 -0,5 0 0,1 -0,2

658 Olympiaskolan

K -19,0 -9,9 52 % 0 -21,8 -10,9 50 % -21,3

I 19,0 9,8 52 % 0 21,8 12,0 55 % 24,3

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

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Den samlade prognosen för resultatenheterna är en budget i balans för 2021.

Hagaskolan har ett positivt utfall för perioden och förväntas lämna ett överskott i slutet av året om 
0,5 mnkr.

Enheten för integration och SYV har haft en utmanande ekonomi på grund av lägre statsbidrag från 
migrationsverket och prognosen är ett underskott om 0,5 mnkr. Verksamheten går över till en ny 
organisation från 1 juli 2021 som kommer stötta ekonomi på längre sikt.

Karbyskolan kommer också genomgå en organisationsförändring där högstadiet (årkurs 7 - 9) 
avvecklas till läsåret 2021-2022. Årskurs 7 - 9 hade högre kostnader än intäkter vilket gör att 
Karbyskolans totala ekonomi gynnas av avvecklingen samt att skolans fastighet får ny hyresgäst i 
form av en extern förskola. Ekonomin på hösten ser ut att klara budget i balans, men det förväntade 
underskottet på våren kommer hanteras och stöttas av förvaltning och statsbidragsstöd. Prognosen 
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är en budget i balans.

Kårstaskolan har ett prognostiserat underskott om 0,5 mnkr vilket till stora delar beror på få elever 
per årskurs samt att den lilla volymen av elever gör det svårt att få god ekonomi till övergripande 
funktioner. Sammanslagningen med förskolan kommer på sikt att gynna Kårstaskolans ekonomi 
och utvecklingsarbete.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser att skolor på landsbygden har svårt att få ihop sin ekonomi på 
grund av demografiska utmaningar i form av få elever i upptagningsområdena. Många elever väljer 
skola i de mera centrala delarna och tillförsel av elever är svag. Landsbygdsskolorna får 
lokaliseringsersättning för att kompensera utmanande delningstal och för att bibehålla kompetens 
inom skolan. Utmaningar med få elever per klass är inte enbart ett problem hos skolor utanför 
centrum och kostnaden för en klass med få elever kostar nästan lika mycket som en full klass.

Olympiaskolan går inför 2021 in med en ny resursfördelningsmodell där varje barn tilldelas en 
behovsgrupp utifrån behov och utmaningar som en är kopplat till en ersättning. Det gör att den 
kommunala grundsärskolan har samma modell som för de fristående särskolorna. Prognosen är en 
budget i balans för Olympia.

Karlslundskolan har ett positivt utfall för perioden och förväntas lämna tillbaka 0,5 mnkr vid årets 
slut. Sammanslagningen som tidigare gjort visar fortfarande på goda ekonomiska möjligheter för 
rektor att hantera. Sammantaget har resultatenheterna utmaningar kring lärarbristen och den 
efterföljande löneglidningen som sätter press på kostnaderna.

Inför 2021 fick för- och grundskolor ökningar på pengsidan samt flertalet åtgärder som gynnar 
verksamheternas ekonomi. Detta medför att verksamheterna kan parera ökade kostnader samtidigt 
som kvaliteten och personalen kan bibehållas. Även förvaltningens hyresmodell jämnar ut de 
lokalkostnadsmässiga utmaningarna och kompenserar helt enkelt skolor med stora lokaler och få 
elever.

Skolpeng

Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021
Avvikels

e
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

TOTALT

K -756,8 -374,8 50 % -754,3 2,5 -737,2 -372,5 51 % -731,6

I 81,8 41,7 51 % 81,8 0 82,7 42,3 51 % 82,2

N -675,0 -333,1 49 % -673,5 2,5 654,5 -330,2 50 % -649,5

Förskola

K -238,7 -121,3 51 % -238,7 0 -247,7 -124,2 50 % -235,5

I 11,6 5,6 50 % 11,6 0 13,0 6,3 48 % 11,5

N -227,1 -115,5 51 % -227,1 0 -234,7 -118,0 50 % -224,0

Pedagogisk omsorg

K -2,2 -1,1 51 % -2,2 0 -2,3 -1,1 46 % -2,1

I 0,1 0,1 67 % 0,1 0 0,1 0 46 % 0,1

N -2,1 -1,0 50 % -2,1 0 -2,2 -1,0 46 % -1,9

Grundskola

K -391,6 -192,1 49 % -389,1 2,5 -362,1 -185,7 51 % -369,9

I 12,8 7,0 55 % 12,8 0 11,9 6,3 53 % 12,5

N -378,8 -185,1 49 % -376,3 2,5 -350,2 -179,3 51 % -357,4

Förskoleklass / 6-åringar

K -37,2 -19,1 51 % -37,2 0 -38,6 -18,8 49 % -37,9

I 0,7 0,5 72 % 0,7 0 0,8 0,4 57 % 1,0
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Mnkr Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021
Avvikels

e
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

N -36,5 -18,6 51 % -36,5 0 -37,9 -18,4 48 % -36,9

Fritidshem

K -86,4 -40,9 47 % -86,4 0 -85,0 -41,9 49 % -85,1

I 2,0 1,3 64 % 2,0 0 2,0 1,2 61 % 2,6

N -84,4 -39,6 47 % -84,4 0 -83,0 -40,7 49 % -82,6

Statsbidrag

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

I 10,4 5,2 50 % 10,4 0 10,6 5,3 50 % 10,6

N 10,4 5,2 50 % 10,4 0 10,6 5,3 50 % 10,6

Föräldraavgifter

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

I 44,0 21,9 50 % 44,0 0 44,1 22,5 51 % 43,8

N 44,0 21,9 50 % 44,0 0 44,1 22,5 51 % 43,8

Omsorg obekväm arbetstid

K -0,6 -0,4 65 % -0,6 0 -1,5 -0,7 49 % -1,1

I 0,1 0 68 % 0,1 0 0,2 0,1 47 % 0,2

N -0,5 -0,6 64 % -0,5 0 -1,3 -0,6 49 % -0,9

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 675,0 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 förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt 
från första augusti utan inskolningen sker successivt under hösten. Ytterligare barn börjar sedan 
under våren.

Prognosen för för- och grundskolepeng prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr, främst på grund 
av färre elever än budgeterat.


