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Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys
Kommundirektörens uppdrag
Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören
i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära
bokslutet. Insamlingen av nämndernas månadsprognoser är en del i att kvalitetssäkra uppföljnings- och
prognosprocessen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal
Månadsprognosen per den 30 september är en mycket förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas
internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering. Syftet med den samlade bedömningen är att ge en bild av om
förändringar jämfört med delårsrapporten per den 31 augusti.

Ekonomi
Prognos resultat 2019

Analys och kommentar
Hela bildningsnämndens ansvarsområde prognostiserar ett överskott på 31,1 miljoner kronor för helår 2019 där
nämndens anslagsdel beräknar ett överskott på 31,9 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning
samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. För de kommunala enheterna prognostiseras ett underskott på 0,8
miljoner kronor som bl a beror på att Birgittaskolan har små klasser samt att det är lägre efterfrågan på vuxenutbildning.
Även Katedralskolan prognostiserar ett underskott som består av ökade kostnader för stöd- och ledningsresurser och
elevresor.
Förändring i prognosen jämfört med delårsrapporten per den 31 augusti för hela nämndens ansvarsområde är 0,4
miljoner kronor. Nämndens anslagsdels förändring mot augusti månads prognos är totalt 0,5 miljoner kronor,
gymnasiets kostnader har ökat med 0,9 miljoner kronor jämfört med prognosen i augusti. Gymnasiesärskolans
kostnader har minskat med 0,4 miljoner kronor jämfört med augusti. Förändringarna beror på att det är ett bättre och
säkrare elevunderlag i september som nu visar förändrade kostnader för programersättning och bidragsbelopp. De
kommunala enheternas förändring mot prognosen i augusti visar på en minskning av underskottet med 0,9 miljoner
kronor. Det beror på högre elevintäkter på Berzeliusskolan, fler producerade timmar på SFI och lägre personalkostnader
på Birgittaskolan.
Gymnasieskolan Helårsprognosen för gymnasieskolan visar ett överskott på 12 miljoner kronor. Den största avvikelsen
är för feriearbeten. Bildningsnämnden upphävde i mars 2019 tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten.
Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och
landstings (SKL) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast erbjöd feriearbeten i de
kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen, vilket innebar att antalet feriejobb sjönk betydligt mellan
2018 och 2019.
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Vuxenutbildning Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 18 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan än
budgeterat.
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Analys och kommentar
Bildningsnämndens investeringsram används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som
används i undervisning. De kommunala enheterna har hittills i år önskat en lägre investeringsram än den som
bildningsnämnden blivit tilldelad. Prognosen för investeringar visar att 2 600 tkr inte kommer att användas för helår
2019.

