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1 Inledning
Barn- och utbildningsnämnden har 13 målliknande mätetal som styr verksamhetens arbete för en
utveckling av kommunfullmäktiges fyra utvecklingsområden. För att öka jämlikheten har nämnden
målen att barngruppernas storlek i förskolan inte ska öka. Prognosen för att nå detta är god för 2021.
Vidare har nämnden mål om att öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan samt en
minskad spridning mellan skolor avseende behörighet. Preliminär statistik visar att behörigheten
ökat för pojkar och på totalen, men minskat för flickor. Modellberäknat värde för senaste statistiken
från 2020 visar dock att vi i relation till jämförbara kommuner ligger lägre i behörighet. Skillnaderna
i behörighet mellan skolorna har ökat i relation till föregående läsår men vi ser ändå ut att nå
uppsatt mål. Genomströmningen i gymnasieskolan där examen inom 4 år följs upp har preliminära
siffror om 71,6 procents genomströmning vilket tyder på att vi inte uppnår målet om minst 76,1
procents genomströmning. Uppdelat på kön ligger dock flickor 13 procent högre än pojkar.
Arbetet med de kompensatoriska insatserna för att skapa likvärdighet pågår i både grund- och
gymnasieskola, men pandemin skapar stora utmaningar kring detta och under pandemin har
skolan blivit än mer varse om hur elevers hemförhållanden påverkar studier och mående.
För att öka jämställdheten pågår ett arbete med att förbättra pojkars lägre skolresultat i relation till
flickornas. Prognosen för målet att öka pojkars meritvärden i grundskolan och pojkars betygsvärde i
gymnasieskolan är att det är oklart om målen kommer att uppnås. I grundskolan och gymnasiet ser
vi att flickornas meritvärden har minskat något medan pojkarnas har ökat. Flickornas meritvärden
ligger dock fortsatt över pojkarnas. Flickors upplevelse av stress ska minska, vilket vi ser att det gör
både i grund och gymnasieskolan.
För att minska klimatpåverkan arbetar förvaltningen med att minska koldioxidutsläppen i
livsmedelsinköpen. Prognosen är att målet uppnås.
För att bidra till en starkare ekonomi för tillväxt har nämnden mål om minskade lokalkostnader i
förskola, grundskola och gymnasieskola. Prognoserna för dessa är ännu osäkra. Prognosen är god
för att nå målet om att öka andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett ekonomiskt överskott mot tilldelat
kommunbidrag

2 Måluppföljning
Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

Analys
Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att
uppnå utvecklingsområdet "Ökad jämlikhet" men att pandemin
skapar stora utmaningar för verksamheterna kopplat till detta.
Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor har i förskolan
koppling till barngruppers storlek. Barngruppernas storlek har
betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och
pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och
lärande. För Luleås del är trenden när det gäller barngruppers
storlek relativt stabil och år 2020 är storleken nere på samma nivå
som år 2016 efter en period med aningen större barngrupper.
Jämfört med riket är dock barngrupperna i Luleå något större.
Under pandemin och fjärrundervisningen har skolan blivit än
mer varse om hur elevers hemförhållanden påverkar studier och
mående. Det handlar både om vuxenstöd kring studier och
praktiska förhållanden som trångboddhet eller dålig
internetuppkoppling.
Spridningen i behörighet till gymnasiet mellan skolorna har ökat
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Utvecklingsområde/Mål

Analys
under läsåret 2020/21 vilket till stor del beror på att en skola för
detta läsår sänkt behörigheten från 92% till 78%. Flickornas
behörighet har minskat från 90% till 88% medan pojkarnas har
fortsatt öka från 87% till 90%. Detta följer inte mönstret i riket
som helhet där flickornas behörighet fortsatt är högre än
pojkarnas.
Gymnasieskolans ledningsgrupp befarade ett kunskapstapp på
grund av pandemin. Lokala siffror visar tvärtom att exempelvis
det genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ligger
stabilt, jämfört med tidigare år.
När det gäller samtliga utdelade betyg under vårterminer (IM
exkluderat) har andelen satta F-betyg ökat något (från 3,6 procent
2020 till 4,9 procent) och är den högsta under en femårsperiod.
Samtidigt noteras att betygen A-C är stabila de senaste tre åren
och att andelen A-betyg för de båda "pandemivårarna" 2020 och
2021 är högre än tidigare år.
Detta kan tolkas som att skolan har lyckats förebygga/täppa till
kunskapstapp eftersom andelen F-betyg inte ökar särskilt mycket
och att skolan har kunnat hjälpa varje elev att nå så långt de kan
eftersom andelen elever med de högsta betygen ligger stabilt.
Betygsfördelningen, med den ökade andelen F och A -betyg kan
också ses som en svag indikation på en kunskapsklyfta mellan
elever. Rektorer menar att detta måste bevakas. Man ser en viss
risk att elever inte fått lika stort djup i kunskaper som annars.
Även om de nått kunskapskraven kanske kunskaperna inte är
lika befästa som ett vanligt skolår. Det kan betyda att eleverna får
svårare att klara högre kurser i sin utbildning.
I en rapport från Skolverket kring pandemins påverkan på skolan
lyfter intervjuade rektorer dock fram en risk för betygsinflation,
dvs att lärare hellre friar än fäller och utdelar ett högre betyg i
tveksamma fall. Detta på grund av sämre betygsunderlag jämfört
med ett vanligt skolår.
Gymnasieskolan har under pandemin anställt extra lärare med
hjälp av statliga medel, lärstudiorna har nyttjat digitala verktyg
för att kunna hjälpa ännu fler och elever som behöver stöd har
fått närundervisning i skolan.
När det gäller undervisningen menar rektorerna att lärarnas
flexibilitet och utveckling av digital kompetens varit enorm. De
lyfter också att kollegialt lärande och sambedömning varit
frekvent. Bilden är att förutsättningarna för likvärdig bedömning
varit goda.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och
resurser

Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att
uppnå utvecklingsområdet "Mer jämställd fördelning av makt
och resurser" men att pandemin skapar stora utmaningar för
verksamheterna kopplat till detta.
Barn- och utbildningsnämnden har under året valt att prioritera
pojkars generellt lägre skolresultat samt flickors generellt högre
upplevelse av stress, i arbetet med jämställdhet. Skolan ska aktivt
och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter,
oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att
motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.
I grundskolan ser vi i preliminära siffror för senaste läsåret en
ökning av meritvärdet för pojkar och en minskning för flickor.
Detsamma gäller behörigheten till gymnasieskolans
yrkesprogram där preliminära siffror visar att pojkar nu har en
högre behörighet än flickor. Detta kommer att analyseras i
Kvalitetsrapporten som färdigställs under hösten. Flickor som
anger att de upplever stress alltid eller ofta har minskat, både på
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Utvecklingsområde/Mål

Analys
grundskolan och gymnasiet. Flickors stressnivå är som tidigare
betydligt högre än pojkarnas, men på grundskolan ser vi att
pojkars upplevda stress har ökat något. Grundskolan planerar för
att tillsammans med Resurscentrum utveckla elevhälsoarbetet.
Under ht 2021 kommer gymnasieskolan att genomföra en
enkätstudie bland eleverna för att fånga in mående under
pandemin och känslor inför skolstart med närundervisning.
Resultatet ska användas av rektorer och Elevhälsa för att planera
förebyggande och främjande insatser under läsåret.
Skolans bidrag till en mer jämställd fördelning av makt och
resurser kan betraktas ur flera synvinklar. Här fokuseras på
särskilt stöd (resurser) samt formella elevforum
(inflytande/makt). Under måttet pojkars betygsvärde förs
resonemang kopplat till undervisning.
Resursfördelningen vad gäller åtgärdsprogram (särskilt stöd) följs
upp årligen i kvalitetsredovisningarna som färdigställs under
hösten. Därför finns inga nya data för detta delår. Den senaste
uppföljningen, vt 2020, visade att i princip lika många pojkar (52)
som flickor (51) hade ett åtgärdsprogram, vilket avviker från
grundskolan där antalet åtgärdsprogram är betydligt fler för
pojkar.
När det gäller representation i elevforum fanns under läsåret
2020-21 både flickor och pojkar i alla gymnasieskolans formella
forum för elevinflytande: elevråd, programråd med bransch samt
byaråd (övergripande samlingsforum för elevråd i
gymnasieskolans olika kvarter). Dock ses generellt ett större
intresse för inflytandefrågor bland flickor. Det hänger troligen
samman med flickors inställning till skolan mer allmänt, där
skolforskningen är enig om flickors högre ambitionsnivåer (se ex.
SKR:s forskningssammanställning Se, förstå och förändra).
Under våren 2021 har gymnasie- och grundskolan fått ta del av
regionala utvecklingsmedel för att stärka elevdemokrati mot
bakgrund av att Barnkonventionen blivit lag. Utvecklingsmedlen
kommer bland annat att användas för informationskampanj kring
elevinflytande. Syftet med planerade kampanjer i sociala medier
är att intressera elever som ännu inte upptäckt vad elevrådsarbete
innebär. Även om kampanjen inte har planerats utifrån ett
genustänk hoppas gymnasieskolan att den påverkar pojkar
positivt.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Prognosen är att Barn och utbildningsnämnden kommer bidra till
området Minskad klimatpåverkan och att målet att minska
koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp kommer nås för 2021. Det
ackumulerade resultatet av koldioxidekvivalenten (kg CO2e/kg
livsmedel) för hela perioden fram till 2021-06-30 är 1,7.
Sammantaget visar resultatet på att utfallet är under det uppsatta
målet på 1,8. Därmed nås uppsatta mål med god marginal.
Måltidsverksamheten har under hela 2021 varit påverkad av
Covid-19. Exempelvis har elevernas möjligheter att välja
maträtter samt sallader begränsats för att minska köbildning.
Inför kommande årsrapportering planerar måltidsverksamheten
att ta ett helhetsgrepp gällande effekterna av Covid-19.
Måltidsverksamheten har genomfört en pilot med fem skolor där
mål och mätetal inom miljö/klimat/ kvalitet samt ekonomi följs. I
detta ingick att mäta matsvinn som direkt påverkar
koldioxidutsläppet genom minskade inköp. Piloten är nu
avslutad och kommer att analyseras och redovisas i
Årsredovisningen.
Sammantaget kommer vi under året att fortsätta analysera vilka
faktorer som bidrar till minskat koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp.
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Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Analys

Prognosen är att barn- och utbildningsnämnden kommer att
bidra till utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt.
Barn- och utbildningsnämnden har valt att fokusera på minskade
lokalkostnader i förskola, grundskola och gymnasieskola i
kr/elev, samt att öka andelen ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning.
Ett syfte med nämndens målsättning att minska lokalkostnader
har varit att åstadkomma förbättring av kommunens
samordnande arbete med lokaler, främst skolstrukturella
åtgärder. Ett sådant utvecklingsarbete är nu igång och pågår i
flera stadsdelsområden genom att nämnden och
kommunstyrelsen samordnar flera förvaltningars deltagande från
utredningars start. Statistiken för 2020 har ännu inte publicerats
hos SCB (september) men prognosen visar att lokalkostnaderna
totalt sett sjunker för Luleå kommun. Nämndens hyreskostnader
uppräknas med 1,5% årligen.
Förskolan har inget mätetal att följa under detta
utvecklingsområde. Förskolan bedriver dock sedan flera år
tillbaka ett utvecklingsarbete för att bedriva en effektivare
verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan,
vilket har lyckats bra. Digitaliseringen är en faktor samt en god
ekonomisk hushållning med de resurser som tilldelas
verksamheten.
Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning
är etablerade eller studerar ökar för Luleås del (från 80 procent till
83,3 procent), vilket varit fallet de senaste åren. Ökningen ses för
både flickor och pojkar. Flickor har högre etableringsgrad (85,3)
jämfört med pojkar (81,1).
Gymnasieskolan prognosticerar ett överskott för budgetåret 2021.
Delar av överskottet används för att förstärka utbildningen för att
mildra effekterna av den långa perioden av fjärrundervisning.
Under ett antal år har gymnasiet visat positiva resultat både vad
gäller ekonomi och kunskapsresultat. Gymnasiets samlade
organisation och storlek ger goda förutsättningar att bedriva
verksamheten effektivt då resurser kan samordnas och nyttjas
optimalt. Utbildningens bredd och kvalitet, som bildar ett stabilt
varumärke, har över tid lockat många elever också från andra
kommuner. I dag är nästan 20% av eleverna i gymnasiebyn från
andra kommuner.
Tidig vår 2020 inleddes en fördjupad kostnads- och
kvalitetsanalys med syfte att jämföra kostnader och kvalitet med
tre andra kommuner i gruppen kommungruppen större städer.
Arbetet pausades när alla tvingades prioritera hantering av
coronakrisen. Arbetet återupptogs under senhösten 2020, dock i
en mindre omfattning, och rapporterades till nämnden i
november 2020. Luleå har högre kostnader per elev i
gymnasieskola jämfört med kommungruppen och jämfört med
de kommuner som ingick i studien. Detta beror dock inte på att
Luleå gymnasieskola har fler kvadratmeter per elev än
jämförelsekommunerna. Förklaringen att Luleå gymnasieskola
har jämförelsevis höga lokalkostnader är en högre lokalhyra per
m2.
Antalet elever på gymnasiet har minskat något, bland annat till
följd av att antalet nyanlända elever kraftigt minskat i antal de
senaste åren, vilket gör att kostnad lokalhyra/elev ökat. När
elevantalet ökar, vilket demografiprognoser pekar på, kommer
kostnaden per elev att minska. Det är också värt att notera att
Luleå kommun nu har fasat ut flygteknikutbildningen.
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Utbildningen hade extremt höga lokalkostnader, speciellt under
utfasningen när elevantalet successivt sjönk.
Sammantaget bör vi se en minskning av lokalkostnad/elev från
hösten 2021.

Uppföljning Styrkort/Plan - Period 2 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)

Målrelaterade - Mätetal/Mått

Utfall

Mål

Senaste analys
Senaste siffran för antalet barn i barngrupp är 16,2 (år 2020) och
målet var därmed uppnått vid mätdatumet oktober 2020. För
Luleås del är trenden när det gäller barngruppers storlek relativt
stabil och år 2020 är storleken nere på samma nivå som år 2016
efter en period med något större barngrupper. I jämförelse med
rikssnittet (15,3 år 2020) har Luleå större barngrupper.

Barngruppernas
storlek i förskolan ska
inte öka

16,2

Högst 16,4

barn per
barngrupp

barn per
barngrupp

Öka andelen elever
som är behöriga till
gymnasieskolan,
avvikelse från
modellberäknat värde

-0,6procent

Lägst 1,3
procent

Modellberäknat värde för läsåret 2020/2021 publiceras vecka 48
av SKR. Avvikelsen från det modellberäknade värdet för läsåret
2019/2020 var - 0,6, vilket är ett lägre värde än för 2019 med 0,3.
Värdet befann sig fortfarande i mellanskiktet av samtliga
kommuner från att 2018 varit bland de 25 % lägsta (Kolada). I
detta värde jämförs vi med övriga kommuners resultat, vilket
innebär att trots att vi förbättrat det faktiska värdet för behörighet
till yrkesprogram kan det modellberäknade värdet ändå vara
lägre, vilket var fallet föregående år.
För läsåret 2020/21 visar preliminär intern statistik att
behörigheten till yrkesprogram ökat från 88 till 89%. Detta trots
att hela läsåret mer eller mindre påverkades av pandemin. Detta
kan jämföras med den preliminära nationella statistiken där
rikssnittet för samtliga huvudmän ligger på 85,9%, enbart
kommunala huvudmän 84,2%. Uppdelat på kön har flickornas
behörighet minskat från 90% till 88% och pojkarnas fortsatt ökat
från 87% till 90%. Skolverkets preliminära siffror för samtliga
huvudmän är 86,9% för flickor och 85% för pojkarna.
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Målrelaterade - Mätetal/Mått
Minska spridningen
mellan skolorna
avseende andel elever
behöriga till
gymnasieskolan

Utfall
16 procentenheter

Mål

Senaste analys

Mindre än
20
procentenheter

Interna preliminära siffror visar att fem skolor ökat behörigheten
till yrkesprogram. Störst ökning visar Råneskolan och
Hertsöskolan. Övriga enheter har minskat behörigheten.
Spridningen har ökat för läsåret 2020/21 vilket till stor del beror
på att Montessoriskolan för detta läsår sänkt behörigheten från 92
till 78% samt att högsta behörigheten ökat från 93 till 94 %.
Närmare analys redovisas i Kvalitetsrapporten. I jämförelse till
utgångsläget år 2019 så har dock spridningen i behörighet
minskat.
Det kompensatoriska arbetet innebär enskilt stöd till elever,
grupper av elever eller skola. Stöd till enskilda elever eller grupp
av elever planeras och genomförs av de lokala elevhälsoteamen.
Möjlighet finns även för skolor att söka stöd hos Resurscentrum.
Andra vanliga åtgärder är att öka bemanningen när det gäller
elevhälsa, exempelvis genom anställning av ökad
specialpedagogisk kompetens eller socialpedagog.
Det kompensatoriska arbetet med att sträva efter en likvärdig
skola fortsätter. Exempelvis vid följande insatser tas
elevers/skolors socioekonomi och måluppfyllelse i beaktande:
- fördelning av statsbidrag
- fördelning av förstelärare/skola
- fritidshemsutvecklarnas uppdrag
- inom konceptet Teach for Sweden som vi samverkar med sedan
några år tillbaka
- riktade stödinsatser inom den digitala utvecklingen

Öka
genomströmningen i
gymnasieskolan,
examen inom 4 år

71,6
procent

Minst 76,1
procent

Officiella data kommer i slutet av november. Då justeras
genomströmning eftersom Luleå kommun får tillgodoräkna sig
examen för elever som startat sin utbildning här men slutfört hos
annan huvudman och därför inte syns i lokal uppföljning.
Statistiskt säkerställt utfall kommer i årsredovisningen.
Den lokala genomströmningen för samtliga program 2021
(startkull åk 1, ht 2017) var 71,6 procent. Flickors
genomströmning var 85 procent, pojkars 72 procent.
Det går inte att få fram data för elevkullar som startade
gymnasieskolan 2016 eller tidigare. Inga jämförelser kan således
göras med tidigare år och det går inte avgöra om utvecklingen är
positiv eller negativ.
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Pojkarnas meritvärde
ska öka

Utfall

Mål
216,8

Senaste analys
Minst
229,3

Det totala meritvärdet inklusive elever som är nyanlända eller har
okänd bakgrund för 2020/21 är oförändrat med 229,2 gentemot
föregående läsår. Flickornas meritvärde har minskat med 3,1
poäng till 242,9 och pojkarnas har ökat med 4,2 poäng till 216,3.
Mätetal för meritvärdet där pojkar som är nyanlända eller har
okänd bakgrund har ännu ej publicerats för läsåret 2020/2021.
Föregående läsår dvs 2019/2020 var det 216,8, ett försämrat värde
från att under de tre tidigare åren nått över 220.
Pojkarnas meritvärden har pendlat historiskt men var under de
senaste två åren över 220 poäng, så årets ökning avviker
egentligen i negativ mening.
Under läsåret 2020/21 har pandemin fortsatt påverka
verksamheten. Dess effekter på lärande och utvecklingsarbete
följs upp i Kvalitetsrapporten.
Under läsåret 2021/2022 fortsätter arbetet att uppmärksamma
skillnader i måluppfyllelse mellan skolor och utifrån
könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och
består av att uppmärksamma resultat när det gäller
måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av normer
och kulturer i skolmiljö och hur det påverkar lärandet.
Kunskapsinhämtning har tidigare skett via litteraturseminarier
och kollegiala samtal. Under läsåret 2021/22 fortsätter det via
insatser från kommunens strateger och kollegiala samtal i
områdesteam. Skolornas arbete kring detta redovisas i
Kvalitetsrapporten.

Pojkarnas betygsvärde
i gymnasieskolan ska
öka

13,9

Lägst 14,1

poäng

poäng

Viss justering av genomsnittligt betygsvärde sker när officiell
statistik kommer vid årsskiftet. En genomgång av lokal data i
Qlikview visar att pojkarnas genomsnittliga betyg är något högre
än året innan- 13,9 att jämföra med 13,7 föregående år. Pojkarnas
betygsvärde pendlar under den senaste femårsperioden, men var
under åren 2017, 2018 och 2019 över 14, så årets ökning avviker
egentligen i negativ mening.
Skillnaderna mellan flickors och pojkars betygssnitt minskade
under vårterminen 2021. Flickornas genomsnitt var 1,4 poäng
högre än pojkarnas, jämfört med 2020 då skillnaden var 1,8
poäng.
Sammanfattningsvis ser vi en förbättring för året 2021, men ingen
positiv trend sett över tid.

Minska flickors
upplevelse av stress
alltid eller ofta årskurs
7

20 procent

Högst 24
procent

Flickornas upplevelse av stress i åk 7 som undersöks genom
elevhälsoenkäten, har minskat i jämförelse med föregående läsår
från 26,1 till 19,9 % när det gäller att alltid eller ofta känna sig
stressad över skolarbetet. Pojkarnas har däremot ökat från 10,8 till
13 %. 411 av 750 elever i åk 7 besvarade enkäten.
Planering pågår tillsammans med Resurscentrum kring att
utveckla elevhälsoarbetet.
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Målrelaterade - Mätetal/Mått
Minska flickors
upplevelse av stress
alltid eller ofta,
gymnasiet

Utfall

Mål

Senaste analys

38 procent

Lägre än
33 procent

Resultatet av elevhälsosamtalen för 2021 visar att andelen flickor
som alltid eller ofta känner stress över skolarbetet minskar, från
39 procent år 2020 till 37,6 procent år 2021. Dock uppnås inte
målet om 33 procent. Flickors stressnivå är som tidigare betydligt
högre än pojkarnas.
Läsåret 2020-21 är det första som genomförts helt under pågående
pandemi, vilket gissningsvis borde ge avtryck i elevhälsosamtal.
Ändå är det färre elever, både bland pojkar och flickor, som anser
sig vara stressade alltid eller ofta. Detta är oväntat då både aktuell
forskning och erfarenheter från verksamheten (Elevhälsoteam)
pekar på ökad stressnivå bland ungdomar i pandemin.
Om man räknar in andelen elever som förutom alltid, eller ofta,
också anser sig vara stressade ibland blir mönstret annorlunda,
åtminstone för flickor. Då är andelen stressade flickor den högsta
på undersökt fyraårsperiod. För pojkar ses istället att stressnivån
är ungefär densamma för 2019 och 2020.
Under ht 2021 kommer gymnasieskolan att genomföra en
enkätstudie bland eleverna för att fånga in mående under
pandemin och känslor inför skolstart med närundervisning.
Resultatet ska användas av rektorer och Elevhälsa för att planera
förebyggande och främjande insatser under läsåret.

Minska
koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp,

1,7
Koldioxid
ekvivalens

Högst
1, 8
Koldioxid
ekvivalens

Det ackumulerade resultatet av koldioxidekvivalenten (kg
CO2e/kg livsmedel) för hela perioden fram till 2021-06-30 är 1,7.
Noteras kan att resultatet för andra periodens mätning (från 202104-01 till 2021-06-30) är 1,60.Sammantaget visar resultatet på att
utfallet är under det uppsatta målet på 1,8. Därmed nås uppsatta
mål med god marginal. En trolig orsak till minskningen gällande
resultatet för period två, är att köken inför semestrarna har
minskat sina beställningar och har istället nyttjat befintliga lager
av livsmedel. Måltidsverksamheten har under hela 2021 varit
påverkad av Covid-19. Exempelvis har elevernas möjligheter att
välja maträtter samt sallader begränsats för att minska
köbildning. Inför kommande årsrapportering planerar
måltidsverksamheten att ta ett helhetsgrepp gällande effekterna
av Covid-19. När det gäller det förväntade resultatet för
innevarande hösttermin är prognosen att målet om 1,8 kg CO2/kg
livsmedel kommer nås.
Måltidsverksamheten har genomfört en pilot med fem skolor där
mål och mätetal inom miljö/klimat/ kvalitet samt ekonomi följs. I
detta ingick att mäta matsvinn som direkt påverkar
koldioxidutsläppet genom minskade inköp. Piloten är nu
avslutad och kommer att analyseras och redovisas i
Årsredovisningen.
Sammantaget kommer vi under året att fortsätta analysera vilka
faktorer som bidrar till minskat koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp.

Minska
lokalkostnader i
förskola;
lokalkostnader kr/barn

Högst
27 562
kronor per
barn

Ett syfte med nämndens målsättning att minska lokalkostnader
har varit att åstadkomma förbättring av kommunens
samordnande arbete med lokaler, främst skolstrukturella
åtgärder. Ett sådant utvecklingsarbete är nu igång och pågår i
flera stadsdelsområden genom att nämnden och
kommunstyrelsen samordnar flera förvaltningars deltagande från
utredningars start.
Statistiken för 2020 har ännu inte publicerats hos SCB men
prognosen visar att lokalkostnaderna totalt sett sjunker för Luleå
kommun. Nämndens hyreskostnader uppräknas med 1,5%
årligen.
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Målrelaterade - Mätetal/Mått

Mål

Senaste analys

Minska
lokalkostnader i
grundskola;
lokalkostnad kr/elev

Högst
20 518
kronor per
elev

Ett syfte med nämndens målsättning att minska lokalkostnader
har varit att åstadkomma förbättring av kommunens
samordnande arbete med lokaler, främst skolstrukturella
åtgärder. Ett sådant utvecklingsarbete är nu igång och pågår i
flera stadsdelsområden genom att nämnden och
kommunstyrelsen samordnar flera förvaltningars deltagande från
utredningars start.
Statistiken för 2020 har ännu inte publicerats hos SCB men
prognosen visar att lokalkostnaderna totalt sett sjunker för Luleå
kommun. Nämndens hyreskostnader uppräknas med 1,5%
årligen.

Minska
lokalkostnader i
gymnasieskola;
lokalkostnad kr/elev

Högst
24 367
kronor per
elev

Ett syfte med nämndens målsättning att minska lokalkostnader
har varit att åstadkomma förbättring av kommunens
samordnande arbete med lokaler, främst skolstrukturella
åtgärder. Ett sådant utvecklingsarbete är nu igång och pågår i
flera stadsdelsområden genom att nämnden och
kommunstyrelsen samordnar flera förvaltningars deltagande från
utredningars start.
Statistiken för 2020 har ännu inte publicerats hos SCB men
prognosen visar att lokalkostnaderna totalt sett sjunker för Luleå
kommun. Nämndens hyreskostnader uppräknas med 1,5%
årligen.

Minst 79,2
procent

Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning
är etablerade eller studerar ökar för Luleås del (från 80 procent till
83,3 procent), vilket varit fallet de senaste åren. Ökningen ses för
både flickor och pojkar. Flickor har högre etableringsgrad (85,3)
jämfört med pojkar (81,1).

Öka andelen
ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter
fullföljd
gymnasieutbildning

Utfall

83,3
procent

I den senaste statistiken från 2019 ses en förbättring av Luleås
resultat i jämförelse med större städer och riket. Sett över tid är
Luleås utveckling ojämn och Luleås resultat har pendlat mellan
att ligga över eller under jämförelsegrupperna.
Trots ett gott resultat i jämförelse med kommungrupp och riket
som helhet ligger resultatet fortfarande inom det gula fältet i
SKR:s rankingsystem (dvs. bland 50 procent av landets
kommuner).
Etableringen är starkare för elever från högskoleförberedande
program (87,0 procent), jämfört med yrkesprogram (75,5 procent).
Yrkesprogrammen ökar sin etablering och går från röd ranking
(bland de 25 procenten sämsta kommunerna) till gult värde.
Resultatet för högskoleförberedande program rankas gult.
Skillnaden i etablering mellan elever från olika programtyper
förklaras generellt av att elever från högskoleförberedande
program etablerar sig antingen på arbetsmarknad eller i studier
medan en mindre andel av yrkeseleverna studerar vidare, vilket
drar ner det totala resultatet för yrkeseleverna.
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3 Uppföljning Intern kontroll, Period 2 (Barn och utbildningsnämnd)
Status
Pågående

Kontrollmoment
Kontrollera och
säkerställ efterlevnaden
av delegationsordning

Senaste analys
Resultat och noterade avvikelser:
Bra. Kontroll genomförd på tre punkter som beskrivs nedan tillsammans
med resultat.
•

Att delegationspunkten man lutar sig på framgår i beslutet

I ett urval av 25 kontrollerade beslut ingick punkten i 10 men saknades i 15
beslut.
•

Att delegationsärenden lagts till delegationsbeslut för
nästkommande möjliga nämnd, utifrån tidplan

Samtliga delegationsbeslut som meddelats till kansliet fanns med i
nämndens protokoll. Att delegationsbeslut ska till kansliet tas upp i
genomgångar och vilka beslut som ska till kansliet för redovisning till
nämnden framgår av dokumenthanteringsplanen.
•

Att det görs delegationsbeslut på direktupphandlingar enligt
punkt 2.3 i delegationsordningen

Under 2021 har det inte gjorts några direktupphandlingar över 100 000.
Åtgärder:
Mallar som används ska ses över så punkthänvisning kommer med i
delegationsbeslutet, detta kommer genomföras under hösten 2021.
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Status
Pågående

Kontrollmoment
Hantera
delegationsordning

Senaste analys
Resultat och noterade avvikelser:
Bra. Kontroll genomförd på två punkter som beskrivs nedan tillsammans
med resultat.
•

Att samtliga berörda handläggare och delegater fått information
om delegationsordningen (delår och helår)

Under första halvåret 2021 har information angående delegationsordningen
getts till:
- Förvaltningens ledningsgrupp
- Grundskolans ledningsgrupp
- Områdeschefer grundskolan
- Rektorer grundskolan
- IT/adm
- Skolhandläggare
- Förvaltningsövergripande samverkan
Information till gymnasiets ledningsgrupp och skolhandläggare ska ges
2021-10-07.
De som återstår att informera är förskolans rektorer, HR/ekonomi och
Resurscentrum.
•

Att delegationsordningen revideras löpande utifrån behov,
redovisning av att och när detta är gjort (delår och helår)

Delegationsordningen revideras löpande utifrån behov.
Utifrån kommunrevisorernas granskning 2020 av barn- och
utbildningsnämndens hantering av delegation och den bedömning och de
rekommendationer som gavs samt översyn av rutiner omarbetades
delegationsordningen till januari 2021. Den omarbetade
delegationsordningen innebär bland annat förtydligade rutiner för rättssäker
hantering av delegation: att delegationsbeslut fattas i enlighet med gällande
delegationsordning; att delegationsordningen efterlevs, att delegationsbeslut
fattas av rätt delegat, med rätt information, men även tydligare rapportering
till barn- och utbildningsnämnden.
Den omarbetade delegationsordningen fastställdes 2021-01-20, ärendenr
2020/515.
Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2020 av huvudmannens
styrning (grundskolan) genom tydlighet i delegering och uppföljning har
åtgärder vidtagits för att höja verksamhetens kvalitet. Skolinspektionen
rekommenderade huvudmannen att utveckla arbetet med att
implementeringen av uppgifter kännetecknas av att de som fått uppgifter på
delegation förstår vilka uppgifter det handlar om. Överlämningar av
uppgifter bör vara tydliga gällande både vad uppgifterna handlar om och
hur de ska återrapporteras inom organisationen.
Beslut om vidtagna förbättringsåtgärder fattades av BUN 2021-06-16,
ärendenr 2020/986.
Delegationsordningen reviderades 2021-06-16, ärendenr 2021/258.
Åtgärder:
De som återstår att informera om delegationsordningen är förskolans
rektorer, HR/ekonomi och Resurscentrum. Bokningar med dessa grupper
kommer att göras under hösten 2021.
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Status
Pågående

Kontrollmoment

Senaste analys

Hantera
personuppgifter och
skyddad identitet

Resultat och noterade avvikelser:
Bra. Kontroll av rutin och dess efterlevnad är gjord. De inrapporterade
incidenterna har hanterats enligt denna.
Kontrollmomentet är uppdelad i två delar och redovisas nedan.
•

Personuppgiftsincident

Vi ska beskriva rutinen för när en personuppgiftsincident inträffar och
kommentera dess kvalitet, ev. avvikelse och åtgärder samt informera om
antal incidenter samt de antal utav dessa som gått vidare till IMY,
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)
BUF har en väl fungerande och beprövad rutin för hanteringen av
personuppgiftsincidenter
Hittills under 2021 har vi hanterat 15 inrapporterade incidenter. Efter
bedömning har ingen av dessa bedömts så allvarlig att den rapporterats
vidare till IMY
•

Skyddade personuppgifter

Vi ska beskriva rutinen för hanteringen av barn/elever med skyddade
personuppgifter och rutinen för om någon begär ut något kopplat till
barn/elev med skyddade personuppgifter. Även organisationen för
hanteringen av barn/elev med skyddade personuppgifter ska beskrivas.
En ny dokumenterad rutin för barn som börjar skolan i Luleå kommun och
har skyddade personuppgifter, har tagits fram under första tertialet. Rutiner
bygger på den hanterings som tidigare har varit, men med kompletterade
uppgifter. Det är tillsett att en likartad behandling sker genom hela
verksamheten, från förskola till grundskola och gymnasium. Information om
skyddade personuppgifter och dess rutin har genomförts för nämnd och
ledning. En e-tjänst ska utvecklas för att man ska slippa använda blanketter
för känsliga uppgifter. E-tjänsten är på kö för utveckling hos Innovations och
utvecklingsavdelningen.
Vi ska även genomlysa rutinen för befintliga elever i skolan som får
skyddade personuppgifter under sin skolgång i Luleå kommun. Då rutinen
är delvis ny och e-tjänsten inte är klar, är bedömningen av kontrollmomentet
nivå acceptabel. Bedömningen görs också utifrån att det inte har förekommit
någon person-uppgiftsincident med barn/elever med skyddade
personuppgifter alls under de senaste åren, den rutin vi har haft och som den
nya bygger på har fungerat tillfredsställande.
En film har tagits fram för att ha som informationsmaterial till rektor och
personal om hantering av barn med skyddade personuppgifter.
Åtgärder:
En e-tjänst ska utvecklas för att man ska slippa använda blanketter för
känsliga uppgifter. E-tjänsten är på kö för utveckling hos Innovations och
utvecklingsavdelningen.
En genomlysning ska göras av rutinen för befintliga elever i skolan som får
skyddade personuppgifter under sin skolgång i Luleå kommun.

Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport jan-aug 2021

15(21)

Status
Pågående

Kontrollmoment

Senaste analys

Hantera skolplikt för
elever med hög
frånvaro.

Resultat och noterade avvikelser:
Acceptabelt resultat. Kontroll genom stickprov kommer att genomföras och
redovisas i Kvalitetsrapporten.
Skolorna beskriver att de använder sig av riktlinjerna för frånvarohantering
vilket syns tydligt i den förbättrade andelen registrerade lektioner som har
ökat från 75 % (2018/19) till 91% (2020/21). De beskriver även att de använder
sig av frånvarotrappan för grundskola och grundsärskola.
En omfattande undersökning av frånvaro i grundskolan har gjorts, från
förskoleklass till årkurs 9, en jämförelse mellan ht 2019 och 2020. Det
framkom att den ogiltiga frånvaron i stort var oförändrad frånvaro mellan 529 %, däremot var det fler elever i åk 8 och 9 som hade en hade en giltig
frånvaro på 30% eller mer.
Vid en jämförelse av den totala frånvaron dvs både giltig och ogiltig frånvaro
var skillnaderna mellan de två terminerna mycket stor och speglade den
stora sjukfrånvaro från oktober -december på grund av pandemin. Antalet
elever med en frånvaro på 15-29% hade i alla utom en årskurs tredubblats
tex för årskurs 4 från 51 elever till 164 elever. Årskurs 9 hade minst ökning
av samtliga årskurser jämfört med 2019 då antalet elever "endast"
fördubblats från 99 till 206.
Samverkan har inletts med Resurscentrum om att stödja skolorna med att
minska stor frånvaro hos elever.
Åtgärder:
Stickprov genomförs och redovisas i Kvalitetsrapporten när det gäller
skolornas åtgärder under läsåret 2020/2021 samt planerade åtgärder inför
läsåret 2021/2022. Stickprov sker bland elever i F-8 som har en total frånvaro
under läsåret 2020/2021 som överstiger 30 %.
Under ht 2021 påbörjas ett arbete med att se över och eventuellt uppdatera
riktlinjerna för rutiner kring Skolplikt samt för frånvaro/frånvarotrappan i
grundskola och grundsärskola.

Pågående
med avvikelse

Uppmärksamma,
åtgärda och förhindra
kränkningar

Resultat:
Ej acceptabel. Rutiner för att uppmärksamma, åtgärda och förhindra
kränkningar finns och används i samtliga skolformer men rutinen för att
dokumentera kränkningar brister.
Åtgärder:
Arbetsgrupp är aktiverad på förvaltningsnivå för att se över systemet Stella
för kränkningshantering.
Rektorer har efterfrågat utbildning om kränkningar, den ges i september
2021.
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Status
Pågående

Kontrollmoment

Senaste analys

Hantering av
disciplinära ärenden

VO Grundskola
Resultat och noterade avvikelser:
Acceptabelt resultat. Stickprov ej genomförda. Gemensam blanketter för
bland annat disciplinära återfärder finns i Teams som rektor använder. Det
har varit en revision av delegationsordningen där det framkom att
implementeringen av punkterna i delegationsordningen till viss del behöver
förtydligas och förankras för att skapa en djupare förståelse
Åtgärder:
Utbildningsinsatser för delegater där även disciplinära ärenden som ska till
nämnd via meddelandelista ska förtydligas. Till nästa internkontroll kommer
grundskolan att göra stickprov via områdescheferna.
VO Gymnasium
Resultat och noterade avvikelser
Acceptabelt resultat. Stickprov ej genomförda. Luleå gymnasieskola har väl
fungerande rutiner för att hantera disciplinära åtgärder. Rektorerna är väl
förtrogna med regelverket. Samråd med verksamhetschef sker vid skriftliga
varningar och interimistiska avstängningar.
Skolan har tagit fram förtydligande rutiner för disciplinära åtgärder. Dessa
följer lagstiftning och utgår från Kap 5 i Skollagen. Stödjande dokument
finns tillgängligt för all personal via Teams och en särskild kanal - ”Rutiner
och policys”.
Åtgärder
Ett utvecklingsområde är att årligen inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet följa upp skriftliga varningar och avstängningar, kvantitativt
och kvalitativt, som ett underlag för analys och förbättring. Målet är att i så
ringa utsträckning som möjligt behöva tillämpa dessa disciplinära åtgärder
och lägga fokus på förebyggande insatser. Uppföljningen är inte med i
kvalitetsrapport 2021, men bör föreslås som rubriker till kvalitetsrapport
2022.

4 Ekonomisk redovisning
4.1

Driftsredovisning med prognos för helår

Kommentar utfall
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista augusti på 59,2 mkr, eller
motsvarande cirka 4,7% av periodens kommunbidrag. Resultatet i augusti är högre än ett normalt år
då rektorskollektivet har ett större överskott utifrån generellt lägre kostnader på grund av covid-19.
Fristående aktörer redovisar en högre positiv avvikelse för perioden uppgående till cirka 6 mkr,
vilket beror på att budgeten baseras på en demografiökning från höstterminen. Fler elever
prognosticeras studera hos fristående aktörer, vilket kommer leda till ökade utbetalningar och högre
kostnader september-december månad.
Lönerevisionen inverkar även den positivt på periodavvikelsen för januari-augusti månad, genom
att nämndens ramar utökats med 37 mkr under juni månad avseende helåret, vilket förbättrar
periodens resultat med cirka 4 mkr. Ökade löneutbetalningar kommer att möta budgettillskottet
under september till december månad.
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Det är naturligt med redovisade överskott under vårterminen då alla kostnader inte är linjära
gällande inköp av lärverktyg-/undervisningsmaterial. Exempelvis redovisar skolmåltider större
överskott för perioden, detta genom sommareffekten, det vill säga att verksamheten ligger nere
under sommarmånaderna.
Under hösten kommer det inte att bedrivas någon distansundervisning enligt nuvarande kända
förutsättningar, vilket kommer att medföra en mer normal kostnadsstruktur inom nämndens
verksamhet.
Kommentar prognos
Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 37,9 mkr mot tilldelat
kommunbidrag, eller motsvarande 2,0% av nämndens budgetomslutning. Förvaltningen arbetar just
nu under september månad aktivt med att analysera de ekonomiska förutsättningarna med
förnyade prognoser inom samtliga områden/rektorsområden. Först under slutet av september
månad när elevantal/barnantal börjar stabilisera sig för läsåret, kommer prognoserna att kunna
säkerställas.
Verksamheterna arbetar för att i möjligaste mån utifrån prognosticerat överskott vidta åtgärder
redan under innevarande år för att ta igen delar av det kunskapstapp som covid-19 har orsakat. En
handlingsplan för omhändertagande av kunskapstapp har upprättats, dock blir den ekonomiska
effekten inte så omfattande då flera åtgärder först påbörjats under höstterminen, det vill säga från
mitten av augusti månad.
Det är pandemin och effekterna av covid-19 som huvudsakligen bidrar till det prognostiserade
överskottet för 2021. Prognosen innehåller osäkerheter relaterat till hur pandemin påverkar
verksamheterna under höstterminen. Under januari-maj har gymnasieskolan bedrivits med
distansundervisning på mellan 50–70%, i grundskolan har det varit upp till 40%
distansundervisning. Måltider har inte tillagats inte i samma omfattning som vid närundervisning,
även om eleverna erbjudits att hämta matlådor. Covid-19 bidrar generellt till lägre kostnader i alla
verksamheter, till exempel vad gäller kompetensutveckling, lärverktyg osv. Vi ser också ett minskat
inflöde till fritids och förskola, vilket till viss del tros vara effekter av pandemin. Staten fortsätter att
kompensera kommunerna för utökade sjuklönekostnader åtminstone tom september vilket
påverkar resultatet för året, då verksamheterna inte har möjlighet att ta in vikarier i samma
omfattning som tidigare pga. covid-19. Föregående år erhölls sjuklönekostnader totalt motsvarande
20 mkr på helår. Hittills har nästan 9 mkr erhållits för januari till augusti och ersättningen utbetalas
med en månads eftersläpning.
I dagsläget prognosticerar alla verksamheter ett överskott.
Kommentarer per verksamhetsområde:
Gemensamma resurser (total omslutning 132 mkr eller motsvarande 7% av total budget) redovisar
en positiv avvikelse för perioden på 12,3 mkr. Förklaring är att statsbidraget ”skolmiljarden” som
betalas ut till verksamheterna under augusti och förbrukas september-december förbättrar resultatet
med cirka 3 mkr. 2 mkr kan hänföras till lägre kapitalkostnader på grund av låg investeringstakt
under vårterminen samt 3 mkr i odefinierade medel. Skoltransporter redovisar överskott för
perioden med cirka 4 mkr, bedömning är att helårsprognosen kommer att sluta +-0 för
skoltransporter. Säsongsmönstret med stängd verksamhet under sommarmånaderna inverkar på
den positiva periodavvikelsen samt att ett taxibolag släpar efter med faktureringen.
Helårsprognosen för gemensamma resurser uppgår till 4,5 mkr.
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Förskolans verksamhetsområde (total omslutning 449 mkr eller motsvarande 24 % av total budget)
redovisar en positiv avvikelse på 7,5 mkr för januari-augusti. Överskottet i augusti beror bland
annat på lönerevisionen, som finns med i budgeten på helår, men de nya lönerna betalas ut under
perioden april till december. Denna timing-effekt förbättrar resultatet med 1 mkr i augusti.
Förskolan har ännu inte gjort några inköp av arbetskläder och periodbudgeten för arbetskläder
uppgår till drygt 1 mkr. Målsättningen är oförändrad och innebär att kombinerade regn- och
vindställskläder kommer att köpas in under sista kvartalet 2021.
Förskolan prognosticerar ett överskott på 6 mkr mot tilldelad budgetram 2021. Det prognosticerade
överskottet beror på att det finns färre barn i förskolan än budgeterat. De fristående förskolorna
förväntas generera ett mindre överskott då den fristående förskolan Hälsoplaneten avvecklat sin
verksamhet under sommaren. Det råder dock stor osäkerhet beträffande prognosen beroende på
hur länge effekterna av pandemin kommer att fortgå.
Rektorerna har kompenserats för covid-relaterade kostnader och redovisar ett sammantaget
överskott på +5,2 mkr. Verksamheterna är mer svårplanerade i år och flera vårdnadshavare har
förskjutit introduktionen framåt på grund av covid-19. Täckningsgraden på inskrivna barn i
förskolan ser ut att sjunka under höstterminen 2021. Kostnaderna för avgångslösningar till följd av
rehabilitering har överskridit helårsbudgeten och detta är en post som prognosticeras öka
ytterligare.
Grundskolan är barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde som har en omslutning
om 827 mkr (eller motsvarande 43% av total budget). Organisatoriskt består grundskolan av tre
skolområden. Grundskolan redovisar ett positivt utfall för perioden, cirka 15,5 mkr, samtidigt som
årsprognosen uppgår till 9,5 mkr. Grundskolans prognos är något nedreviderad sedan årets första
prognos och förklaras främst av ett par skolors försämrade årsprognoser pga oförutsedda händelser
samt att den nystartade friskolan i Svartöstaden bedöms bidra till större utbetalningar och därmed
lägre resultat.
För tillfället pågår ett omfattande prognosarbete på grundskolan och bedöms blir färdigt i slutet av
september varför denna reviderade prognos är ofullständig och bör tolkas med försiktighet.
Resurscentrum (total omslutning 201 mkr, eller motsvarande 11% av total budget) består av
skolpsykologer, specialpedagoger & metodutvecklare, kulturskola, skolkuratorer & skolsköterska,
modersmålsenheten samt måltidsservice (total omslutning 115 mkr, eller motsvarande 6% av total
budget). Resurscentrum redovisar en positiv avvikelse på 13 mkr för januari-augusti.
Huvudförklaringen till den höga periodavvikelsen under Resurcentrum beror på att måltidsservice
redovisar ett överskott uppgående till 9,1 mkr. Säsongseffekten inverkar genom att verksamheten
ligger nere under större delen av juni till mitten av augusti, skolverksamheten ligger nere samt att
frånvaron av elever på grund av pandemin, varit betydande inom framför allt grundskolan.
Verksamheten har på grund av pandemin även gått ned till att bara servera en rätt vilket påverkat
livsmedelskostnaderna positivt.
Modersmålsenheten redovisar överskott på 1,4 mkr på grund av vakanta tjänster som är
svårrekryterade. Gemensamma resurser redovisar även ett överskott för perioden på 1,4 mkr vilket
till stor del förklaras av tillfälliga statsbidrag.
Som helhet prognosticerar Resurscentrum ett överskott uppgående till 9 mkr. Gemensamma
resurser under avdelningschef och modersmålsenheten uppvisar ett periodöverskott på 2,7 mkr och
helårsprognos bedöms till 2,0 mkr då det på grund av pandemin generellt är lägre kostnader för tex
kompetensutveckling och dylikt vilket gör att medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året.
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Måltidsservice prognosticerar ett överskott på 7 mkr då både livsmedelskostnader och
personalkostnader är lägre än normalt för perioden, vilket främst kan förklaras av pågående
pandemi.
Gymnasieskolan (total omslutning 293 mkr eller motsvarande 15% av total budget) redovisar en
positiv periodavvikelse för januari till sista augusti uppgående till 10,9 mkr.
Det är naturligt med ett högre redovisat överskott för perioden eftersom inköp av lärverktyg och
drift av fastigheter redovisar låga kostnader. Kostnader för utbetalning av elevpeng till fristående
aktörer redovisar överskott för perioden uppgående till 2,7 mkr. Fler elever bedöms studera hos de
fristående aktörerna från höstterminen, vilket kommer att leda till utökade kostnader/ökade
utbetalningar under höstterminen och därmed en nollprognos.
Årsprognosen i skolformen uppgår till 8,9 mkr, vilken har förbättrats mot tidigare rapportering med
1,4 mkr. Huvudförklaringen är högre intäkter inom uppdragsutbildningen, försäljning av kurser
inom vård och omsorg. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom basketgymnasiet genom
uteblivna resor.
Skolenheterna bedöms sammantaget redovisa ett överskott på 4,8 mkr, åtta av tio skolenheter har en
bemanning i balans från höstterminen 2021. Den generella kostnadskontrollen hos rektor är god.
Covid-19 har generellt bidragit till reducerade kostnader i skolformen genom lägre kostnader för
bland annat kompetensutveckling.
Även gemensamma resurser bedöms redovisa överskott. Förklaringen beror på att skolformen
gynnas positivt av det statliga tillskottet gällande migrationsmedel med 1,5 mkr. Dessa medel
bedöms fasas ut och under 2022 helt upphöra. I övrigt bedöms drift av fastigheter redovisa
överskott uppgående till 0,6 mkr. Till 2022 kommer gymnasieskolans budget att effektiviseras med
3 mkr bland annat utifrån att fasta kostnader för flygteknikutbildningen upphör.
Från höstterminen har satsning genomförts gällande den pedagogiska delen, detta genom att
tidsbegränsat tillsätta 10 extra lärartjänster för att möta den framtida utbildningsskulden. Förutom
detta har gymnasieskolans tre lärstudior redan under vårterminen 2021 tilldelats resurser för
förstärkt bemanning, i syfte att ge eleverna extra individuellt stöd. Detta förklarar varför
periodavvikelsen bedöms reduceras och en lägre prognos redovisas gällande helåret 2021 under
gemensamma resurser.
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Kommentar utfall
Nettoinvesteringarnas utfall för inredning och verksamhetsutrustning mm. under perioden januari
- augusti uppgick till 8,8 mkr, vilket är något högre än periodens budget vilket beror på en
investering i Chromebooks i grundskolan som i sin tur skapar en långsiktig besparing på driftsidan.
Årsbudgeten för inredning, verksamhetsutrustning och arbetsmiljöåtgärder och säkerhet uppgår till
12,3 mkr.
Kommentar prognos
Prognosen är att avsatta medel för inredning, verksamhetsutrustning och arbetsmiljöåtgärder och
säkerhet kommer att hamna på -3 mkr.
Barn- och utbildningsnämndens helårsbudget för planerade fastighetsprojekt uppgår till 70,5 mkr
men då den planerade investeringen för Stadsöskolan är under utredning så kommer större delen
av den avsatta investeringsbudgeten att återföras till den kommunala planeringsprocessen (53,2
mkr).
Budget för planerade fastighetsprojekt överförs till Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) när nämnden
tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till
SBF. Hittills i år har 1,8 mkr för hemkunskapssal i Råneå samt 0,25 mkr för åtgärder i Porsöskolans
matsal budgetreglerats och genomförts av SBF. Helårsprognosen för förvaltningens
fastighetsprojekt uppgår till +67,2 mkr (13,95 mkr + 53,2 mkr) då investeringen på 4,0 mkr i Spira
förskola inte hinner genomföras samt att avsatt budget på 10,0 mkr för investeringar endast 1,0 mkr
för utemiljö särskolan kommer att nyttjas. Prognosen kommer att justeras ned med 53,2 mkr när
budgetöverföringen för Stadsöskolan beslutas i kommunfullmäktige.
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