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Månadsrapport febr BUN 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per 

februari 2021 för Barn- och utbildningsnämnden. 

    

Sammanfattning 

Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget på 

helår om 5 150 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. Det prognosticerade 

underskottet beror bland annat på personalkostnader inom gymnasiet och 

grundskolan där åtgärder med neddragning av tjänster genomförs from 

höstterminen och därmed inte får helårseffekt 2021. Underskottet kan också 

härledas till kostnader för etablering av nya moduler och hyror för dessa. Vidare 

har verksamheten fortsatt utökning av skolskjutsar på grund av Covid-19 samt 

anropsstyrd trafik utöver budget.   

 

Prognosen är att det tilldelade investeringsramen om 1 400 tkr kommer nyttjas 

innan årets slut.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

 

Facklig samverkan 

§19 2021-03-15 

Barnkonventionen 

Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska barnens bästa alltid komma i främsta 

rummet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 
 
 
 

 
 
 

 

Månadsrapport febr 2021 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Bild: Torreby golfbana vintertid 

Årsprognos - avvikelse från budget (tkr) 
 Feb Apr Aug Okt 

Barnomsorg 650    

Grundskola -2 830    

Särskola -620    

Gymnasiet -2 350    

Vuxenutbildning 0    

Övrig verksamhet 0    

Total summa -5 150    

 

Barn- och utbildningsnämnden visar per februari månad en negativ årsprognos om 5 150 tkr mot 

budget. Prognosen bygger på hur verksamheten ser ut idag samt eventuellt beslut om nya moduler 

på Munkedalsskolan från och med hösten. Omfattningen av pandemin och dess kostnader för helåret 

är oklart, likaså hur mycket verksamheten blir kompenserad för höga sjukfrånvarokostnader från 

Försäkringskassan. Per februari är 591 tkr uppbokade som merkostnader på grund av Covid-19. 285 

tkr avser utökad skolskjuts och 300 tkr sjuklönekostnader. 

 

Barnomsorg 

Barnomsorg som består av förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem har en positiv 

prognos för året om 650 tkr. Det är främst fritidshem som har ett prognosticerat överskott på grund 

av personal som fördelas mot verksamhet grundskola. 



 

2 

Grundskola 

Grundskola som består av förskoleklass och grundskola visar för året en negativ prognos 2 830 tkr. I 

dessa siffror ingår utökning av skolskjuts i 6 månader motsvarande 900 tkr och obudgeterad 

anropsstyrd trafik om 590 tkr. Även hyra för ny modul på Bruksskolan och etableringskostnader för 

denna ingår i årsprognosen om 500 tkr. Centrumskolan har fortfarande för hög bemanning, trots 

stora nedskärningar förra året, och är en del av den negativa årsprognosen med ca 840 tkr. 

Särskolan 

Särskola innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, det vill säga fritidshem 

för grundsärelever över 12 år. Tillsammans visar verksamheterna ett underskott om ca 620 tkr. Detta 

är avhängt om beslut tas av nämnden om nya moduler på Munkedalsskolan. Underskottet avser då 

hyra from augusti samt etableringskostnader. 

Gymnasiet 

Verksamheten har en negativ årsprognos om 2 350 tkr mot budget. Antalet elever inom det 

individuella programmet och Processtekniska gymnasiet minskar och bemanningen är därmed för 

hög. Inför hösten är personalstyrkan 6,6 tjänst mindre och ger då endast 5 månaders besparing. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux 

samt svenska för invandrare, Sfi. Samlat visar verksamheterna en årsprognos om +-0. Antal personal 

minskar med 4,4 tjänst inför hösten och liksom gymnasiet ger det endast en besparing under 5 

månader. Verksamheterna räddas dock upp av att 500 tkr ytterligare beviljats ifrån fördelningen av 

bidrag från Skolverket inom noden. Även bidrag som avsåg föregående år, som nu har fått godkänd 

återredovisning, hjälper upp det som annars hade varit ett totalt underskott om 1 500 tkr för 

vuxenutbildningen. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete, ledning och administration löper på enligt plan och har 

en prognos om +-0. 

Åtgärder 
Det som verksamheten kan påverka för att få budget i balans är personalkostnader där följande 

processer är påbörjade. Inom gymnasiet, både på det individuella programmet och på 

Processtekniska gymnasiet har 6,6 tjänst varslats om uppsägning. Inom vuxenutbildning är det 4,4 

tjänst som inte får fortsatt anställning efter sommaren. Verksamheterna fritidshem, förskoleklass och 

grundskola gjorde en stor neddragning av personal föregående år. Detta till trots behöver Svarteborg 

dra ner ytterligare 2,5 tjänst vilket kommer genomföras från och med höstterminens start. Det 

innebär att Svarteborg kommer ha budget i balans först 2022. 

I den negativa årsprognosen om 5 150 tkr ingår det även kostnader som är svåra att genomföra inom 

ram. Utökning av skolskjuts på grund av Covid-19 är en sådan kostnad men även kostnader för den 

anropsstyrda trafiken som är utöver ram. Likaså är det med utökning av moduler på Bruksskolan och 

Munkedalsskolan i väntan på eventuella om-,ut-, nybyggnationer av skolor. Förutsatt att nämnden 

beslutar om ny modul på Munkedalsskolan förväntas etableringskostnader och hyror för nya 

moduler uppgå till drygt 1 100 tkr under året. 
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Årsprognos investering (tkr) 
 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 2021  

2201 Maskiner Kunskapens hus 500    500 

2219 Förvatningsledning 5 ÅR 900    900 

Summa alla projekt 1 400    1 400 

 

Den tilldelade investeringsramen om 1 400 tkr förväntas förbrukas innan årets slut. Bland annat 

kommer anslaget användas till uppdatering av klassuppsättningar, bord och stolar till förskolorna och 

inventarier till nya moduler. Kunskapens hus kommer att fortsätta att investera i maskiner för att 

kunna genomföra tänkta utbildningar. 


