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Månadsuppföljning januari-oktober 2021 (UN 2021.018)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2021

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2021 samt prognos för resterande del av året.

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
 Månadsrapportering januari-oktober 2021 UN
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-oktober 
2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2021

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2021 samt prognos för resterande 
del av året.

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

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef ekonomi och adm
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Akten



2021
Utbildningsnämnden

Månadsrapportering januari-
oktober 2021



Utbildningsnämnden, Månadsrapportering januari-oktober 2021 2(5)

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys.................................................................................... 3

Sammanfattning................................................................................................ 3

Driftredovisning................................................................................................. 4



Utbildningsnämnden, Månadsrapportering januari-oktober 2021 3(5)

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

Utbildningsnämndens nettokostnader har inte påverkats på grund av coronapandemin i någon hög 
utsträckning. De kostnadsökningar som tillkommit har kompenserats med statsbidrag. Staten har 
från 31/9 upphört att kompensera för ökade sjuklönekostnader.
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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 -42,0 -31,8 76 % -41,0 1,0 -36,5 -29,3 80 % -37,1

I 7,3 4,1 56 % 7,3 0 2,8 4,9 176 
%

7,3

N -34,7 -27,7 80 % -33,7 1,0 -33,7 -24,3 72 % -29,8

Nämnd och förvaltning

K -25,0 -21,5 86 % -24,5 0,5 -26,0 -18,1 70 % -23,7

I 0,3 0,8 249 
%

0,3 0 0,3 0,2 66 % 0,3

N -24,7 -20,6 84 % -24,2 0,5 -25,7 -17,9 70 % -23,5

Huvudmannen (KCNO)

K -17,0 -10,3 61 % -16,5 0,5 -10,5 -11,2 107 
%

-13,4

I 7,0 3,3 47 % 7,0 0 2,5 4,7 189 
%

7,0

N -10,0 -7,0 70 % -9,5 0,5 -8,0 -6,5 81 % -6,4

K

I

N

K

I

N

K

I

N

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

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 34,7 mnkr. Prognosen sammantaget är ett överskott om 1,0 mnkr.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i Norrort med 
syfte att samordna vuxenutbildning. Prognosen är ett mindre överskott om 0,5 mnkr vilket beror på 
förväntade lägre kostnader för vuxenutbildningen.

Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, 
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gymnasieantagning, skolskjuts och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola. Förvaltningen 
prognostiserar även här ett mindre överskott om 0,5 mnkr.

Nämnden har under hösten fått ett statsbidrag för sommarjobbare på 0,58 mnkr som täcker stora 
delar av kostnaden samt att bidraget även gått till att öka antalet sommarjobbare

UN resultatenhet

Mnk
r

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2021

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2021

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2020

662 Vallentuna gymnasium

K -50,0 -42,4 85 % -0,5 -47,0 -43,1 92 % -51,2

I 50,0 41,7 83 % 0 47,0 40,5 86 % 49,1

N -4,2 0 -0,7 -0,5 0 -2,6 -2,1

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna gymnasium har fått ca 132 elever till den nya årskurs 1, vilket gör att hela gymnasiet 
nästan når 400 elever, detta kommer gynna verksamheten på längre sikt ekonomiskt.

Gymnasiets tidigare underskott behöver på sikt sparas in och det kommer krävas åtgärder som 
skapar en långsiktig och hållbar ekonomi framgent. Verksamheten har gjort åtgärder i 
ledningsstrukturen och från och med höstterminen 2021 har verksamheten minskat med en 
biträdande rektor samt minskat på administrativa kostnader.

Prognosen för helåret är ett mindre underskott om 0,5 mnkr.

Gymnasieskolpeng summering

Mnk
r

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021 Avvikelse Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2020

Gymnasieskolpeng summering

K -162,3 -130,0 80 % -158,3 4,0 -157,2 -125,8 80 % -152,0

I 5,0 4,1 81 % 5,0 0 4,4 3,8 87 % 4,6

N -157,3 -126,0 80 % -153,3 4,0 -152,8 -122,0 80 % -147,3

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 157,3 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.

För utfallet januari-oktober syns det på kostnadssidan att fler elever väljer program med lägre priser 
samt färre elever totalt än budget. Prognosen för helåret är ett överskott om 4,0 mnkr.


