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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 – 09.40 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S) 

Sven Gustafsson (S) 

Therese Kristiansson (S) 

Karin Schmidt (FP) ersättare för Mehari Tesfai (FP) 

Hanna Warmark (C) ersättare för Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M) 

Patrik Ragnar (M) 

Mikael Börjesson (KD) 

 

Ersättare: Ove Ivarsen (S) 

Marie Wågnert (S) 

Bo Karlsson (V) 

Lars Berg (C) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Yvonne Härling, controller 
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Justering 
 
Justerare: Therese Kristiansson 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 13 maj 2015 

Justerade paragrafer: § 41 - 43 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Therese Kristiansson 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: den 13 maj 2015 

Datum då anslaget sätts upp: den 13 maj 2015 

Datum då anslaget tas ned: den 5 juni 2015 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 41   
 
Godkännande av dagordning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista. 

 

Ärende som tillkommer 

 Samarbete för vuxenutbildningen inom V6 

 Barnomsorgsavgifter (direkt justeras) 

 

 ________  
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Bun § 42  Dnr 14/157 
 
Prognos 1 – januari till april 2015 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för perioden januari 

till april 2015 som visar ett underskott på -2 900 tkr.  

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Beslutsunderlag 

Prognos, daterad 2015-05-08 

 

 

Bilaga Bun § 42/2015 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 
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Prognostiserat årsresultat 

Årets prognostiserade resultat (Tkr) 

 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 
2015 

Föregående 
prognos 

Intäkter 96 238 86 645 89 365 2 720  

Summa intäkter 96 238 86 645 89 365 2 720  

Personalkostnader -270 538 -276 200 -280 231 -4 031  

Kapitalkostnader -3 430 -4 121 -4 061 60  

Övriga kostnader -210 406 -191 479 -193 146 -1 667  

Summa 
kostnader 

-484 374 -471 800 -477 438 -5 638  

Summa 
nettokostnader 

-388 136 -385 155 -388 073 -2 918  

Kommunbidrag 388 690 385 155 385 155 0  

Årets resultat 554 0 -2 918 -2 918  

 

Nettokostnad verksamheter 

Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

2015 
Föregående 

prognos 

Barnomsorg 91 265 90 862 89 885 977  

Grundskola o 
fritidshem 

171 734 178 240 177 829 411  

Grundsärskola 6 273 6 503 6 643 -140  

Gymnasium 69 620 58 768 64 471 -5 703  

Gymnasiesärskola 5 441 5 197 6 253 -1 056  

Vuxenutbildning 10 750 11 461 11 461 0  

Elevhälsa 17 838 15 990 14 892 1 098  

Stureplan 10 239 9 922 9 922 0  

Centralt 4 976 8 212 6 717 1 495  

Summa 
nettokostnad 

388 136 385 155 388 073 -2 918  
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Ekonomisk analys 

Prognosavvikelse 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott på -2 900 tkr. 

 

Inom kommunens barnomsorg visar trenden på högre småbarnstimmar i åldern 1-3 år men lägre 

antal timmar generellt sett i jämförelse med budget. Budgeten för antal barn ligger kvar och totalt 

sett ser kostnaden oförändrad ut avseende fördelade medel till kommunala förskolor. Kostnaden för 

barn i andra kommuner (IKE) ökar med 100 tkr. Prognosen för statsbidrag för asylsökande 

förskolebarn ökar med 150 tkr. Prognosen för de kommunala enheterna visar på ett överskott med 

300 tkr. Volymerna och kostnaden för barn i fristående verksamheter är oförändrade. Nämnden 

fattade 2014 beslut om avgiftskontroll. Kontrollen av 2013 års barnomsorgsavgifter ger en 

retroaktiv nettointäkt med 900 tkr där 540 tkr beräknas avse förskola och 360 tkr fritids. 

 

Kommunens grundskola och fritidshem visar inga volymförändringar jämfört med budget, i 

jämförelse med 2014 har vi 45 fler elever. Kostnaderna för elever till andra kommuner beräknas öka 

med 100 tkr. Till fristående verksamheter, dels i Skara kommun men även i andra kommuner har vi 

fler elever än budgeterat samt kostnader för tilläggsbelopp. Statsbidrag för asylsökande beräknas bli 

300 tkr lägre, däremot beräknas bidraget för nyanlända bli 500 tkr högre. Kostnaden för skolskjuts 

beräknas bli 300 tkr lägre än budget på grund av nytt avtal. Kostnaden för förstelärare ser ut att bli 

300 tkr lägre än budget på grund av föräldraledighet samt i budget för högt räknat lönepåslag 

gällande det lokala tidsavtalet. Arbetet med den internationella klassen har hittat form, struktur och 

ekonomisk balans. 

 

Grundsärskolan har tre fler elever inom sin verksamhetsträning jämfört med budget samt fler 

elever inom fritidshemsverksamheten. Detta ökar kostnaderna med 750 tkr samtidigt ökar IKE 

intäkterna då två av de nya eleverna kommer från andra kommuner. Även grundsärskolan har hittat 

struktur och ekonomisk balans med bibehållen kvalitet. 

 

Inom gymnasieskolan kan vi se en kraftig ökning av antalet elever inom IM, där språkintroduktion 

står för den största delen. Detta medför en ökning av fördelade medel med 900 tkr. Samtidigt har 

enheten fortsatt utmaning utifrån tilldelat elevbidrag att nå en budget i balans. Beräknat underskott 

är 4000 tkr. Den förändrade prislistan för Skaraborg påverkar Skara kommun och får en negativ 

nettoeffekt med 300 tkr. Tillkommande volymförändringar gällande elever till och från Skara 

påverkar prognosen och gör att IKE intäkter totalt sett är 300 tkr lägre och IKE kostnader är 500 tkr 

högre. 

 

Gymnasiesärskolan har ett sjunkande elevantal och prognosen visar på färre elever än budget. 

Detta medför att gymnasieverksamheten har ett underskott 1100 tkr. Kostnaden för elever i andra 

kommuner beräknas bli 100 tkr lägre än budget. En översyn av verksamheten krävs för omställning 

till färre elever. 

 

Elevhälsan som tidigare har haft vakanta tjänster har nu tillsatt dessa från och med augusti månad 

2015. Prognosen visar därmed ett överskott på 1100 tkr. Detta relaterar även till annan frånvaro. 

 

Kompensationen för lönejusteringsmedel beräknas bli 200 tkr högre än budget. Statsbidrag för 

maxtaxa gällande kvalitetshöjande åtgärder är beslutat till 800 tkr, dessa medel var ej budgeterade.  

 

Prognosen för den centrala administrationen visar på lägre kostnader med 200 tkr. Central 

kompetensutveckling beräknas ha lägre kostnader motsvarande 300 tkr på grund av NTA 

verksamhet som var för högt budgeterad. 
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Större osäkerhetsfaktorer i prognos 

En osäkerhetsfaktor inom 7-9 verksamheten är hur många elever den fristående enheten kommer att 

ha till hösten. Omvalsperioden till gymnasieskolan pågår och antalet nya elever är svårt att bedöma. 

Hur eleverna till sist har valt förändras ända till och med september månad.  

 

På grund av fortsatta oroligheter i omvärlden är antalet asylsökande till Skara svårt att bedöma. 

Migrationsverkets avtal avseende Ekeberg som asylboende förlängs med tremånadersintervall vilket 

gör att det är svårt att planera en långsiktig verksamhet då statliga bidrag fort kan upphöra.  

 

Anhöriginvandringen i kommunen är starkt kopplad till de boende på Ekeberg, vilket i sin tur gör 

bidraget från etableringsreformen svårt att bedöma. 

 

 

Eventuella åtgärder för ekonomisk balans 

 Korttidsfrånvaro hanteras i första hand inom enhetens befintliga personal, med 

korttidsfrånvaro avses frånvaro upp till två dagar. Enhetens chef ansvarar för hantering och 

beslut. 

 Nyanställningar samt vikariat längre än tre månader beslutas av förvaltningschef. 

Personalbehovet ska skriftligen redogöras för. I första hand ska behov lösas inom 

förvaltningen. 

 Allmän återhållsamhet av inköp gäller, inköp beslutats av ansvarig chef. 

 

Investeringsprognos 

Nettoinvesteringar (Tkr) 

Investering/projekt Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 

En till en åk 7-9 1 200 1 200 0 

IKT 3 års inventarier 700 1 300 -600 

Inventarier 5 år 2 200 600 1 600 

Inventarier 10 år 1 100 1 200 -100 

Summa 
nettoinvestering 

5 200 4 300 900 

Omfördelning av investeringsmedel har skett från möbler och kontorsinventarier till IKT då behovet 

är större inom det området. 
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Bun § 43  Dnr 15/122 
 
Barnomsorgsavgifter 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Skara 

kommun ska följa förändringarna i förordningen (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Beslutet innebär 

att inkomsttaket för maxtaxan årligen kommer att indexregleras från och med den 

1 oktober 2015.  

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 mars 2015 skedde en förändring i förordningen 2001:160 som innebär att 

maxtaxan för förskola och skolbarnsomsorg fortsättningsvis kommer att 

indexregleras. 

 

Från och med den 1 juli 2015 höjs maxtaxetaket med 2,14%. Detta innebär en 

kostnadsökning på 27kr/mån (1287kr – 1260kr = 27kr) för en familj i Skara som 

har ett barn med maxtaxa. 

 

Då kommunens föreskrifter (KF 1998-06-08 §48, KF 2005-12-19, § 145) om 

taxor och avgifter säger att ändringar först kan gälla från och med tre månader 

efter beslut av kommunfullmäktige, innebär det att det nya inkomsttaket för 

maxtaxan först kan börja gälla från och med den 1 oktober 2015. 

Beslutsunderlag 

Information från Skolverket om ”nya avgiftsnivåer för maxtaxa”, dat 150324 

Svenska författningssamling SFS 2015:153 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


