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1 Verksamhetsplan – Nämnd
1.1

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem
samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan.
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.
Budget för år

2022

2023

2024

Kommunbidrag, tkr

1 906 864

1 909 844

1 907 673

Investeringsplan, tkr

32 800

151 850

151 100

1.2

Åtaganden och egna mål

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

Budget och kommentar

Nedan beskrivs de målliknande mätetalen som ligger inom utvecklingsområdet.
Utmaningar
En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är
grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare
och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter
att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda
förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärvsarbete, men att det
finns socioekonomiska skillnader mellan kommunens olika stadsdelar och byar. Detta
avspeglas också i skillnader i resultat mellan olika skolor. Barn och utbildningsnämndens
åtaganden är viktiga bidrag till delområdet ”Öka fokus på jämlikhet och förstärka det
främjande och förebyggande arbetet kring barn och ungas uppväxtvillkor”.
Barngruppernas storlek har betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och
pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och lärande. Målet är att inte
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öka det genomsnittliga antalet barn per barngrupp på helår. Ökad behörighet till
gymnasieskolan, minskade skillnader i behörighet mellan olika skolor, samt en god
genomströmning i gymnasieskolan är avgörande förutsättningar för såväl ungas psykiska
hälsa, lärande, egenmakt och för framtida etablering i vidare studier eller på
arbetsmarknaden.
Resurser
Inom ram
Målrelaterade - Mätetal/Mått

Senaste
utfall

Mål 2022
högst16,4
barn per
barngrupp

Barngruppernas storlek i förskolan ska inte öka

Mål 2023
högst16,4
barn per
barngrupp

Mål 2024
högst16,4
barn per
barngrupp

Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan
Minska skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga
till gymnasieskolan

11procenten
heter

Öka genomströmningen i gymnasieskolan, examen inom 4 år

71,6procent

Barngruppernas storlek i förskolan ska inte öka
Barngruppernas storlek har betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och
pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och lärande. Målet är att inte
öka det genomsnittliga antalet barn per barngrupp på helår. Det nationella jämförelsetalet
görs en gång per år och har eftersläpning.
Källa: Kolada, Barngrupp, antal barn per barngrupp, kommunal regi
Senaste utfall 2019: 16,6
Mål 2022: högst 16,4
Mål 2023: högst 16,4
Mål 2024: högst 16,4
Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan
I rapporteringen ska ingå hur man på olika sätt bedrivit ett kompensatoriskt arbete, och
vilka effekter det har. I rapporteringen ska även SALSA som finns för årskurs 9 på
skolenhetsnivå analyseras. Analysen ska inkludera kommunens resultat i relation till sitt
modellberäknade värde. Det modellberäknade värdet tar hänsyn till kommunens
socioekonomi i genomsnitt. Målet är att ha ett modellberäknat värde för kommunen som
avviker positivt. Analys ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Kolada, Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) som
kompletteras med analys av SALSA per skolenhet
Senaste utfall 2020: Totalt: 88%. Kvinnor: 89,3%. Män: 86,6%.
Mål 2022: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
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Mål 2023: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Mål 2024: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat

Minska skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till
gymnasieskolan
Mätetalet är lokalt och det är konstruerat av variationsbredden mellan högsta och lägsta
resultat. Målet är att (utan att sänka resultaten för de skolorna med högst resultat) minska
skillnaderna mellan skolor med högst och lägst resultat. I rapporteringen ska ingå hur man
på olika sätt bedrivit ett kompensatoriskt arbete, och vilka effekter det har. Analys av
arbetet med att öka andelen legitimerade lärare kompensatoriskt i relation till elevernas
socioekonomi. Analys görs även i relation till nationella uppgifter om spridningen mellan
enheters resultat i kommuner med liknande socioekonomi som Luleå. Analys ska ske
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: QlikView. Lokalt konstruerat mätetal.
Senaste utfall 2021: 16 procentenheter i variationsbredd. Skola med högsta resultat: 94%.
Mål 2022: Minskad variationsbredd från föregående års utfall
Mål 2023: Minskad variationsbredd från föregående års utfall
Mål 2024: Minskad variationsbredd från föregående års utfall
Öka genomströmningen i gymnasieskolan, examen inom 4 år
Samlingsmått. Analysen ska göras för de ingående delarna; högskoleförberedande
program, yrkesprogram samt individuella program. Analysen omfattar även det
modellberäknade värdet. I delåren görs prognos utifrån lokala siffror. Analys ska ske
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: Kolada, Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%).
Senaste utfall 2020: Totalt: 79,2%. Kvinnor: 80,2%. Män: 78,4%
Mål 2022: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Mål 2023: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Mål 2024: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser
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Budget och kommentar

Nedan beskrivs de målliknande mätetalen som ligger inom utvecklingsområdet.
Utmaningar
Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Kvinnor och män, flickor
och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och
personlig utveckling. Pojkar som grupp har lägre skolresultat än flickor som grupp i alla
ämnen i grundskolan, färre pojkar når gymnasiebehörighet och färre fullföljer en
gymnasieutbildning.
Svaga skolresultat ökar risken för individer att inte få tillträde till arbetsmarknaden, att
hamna i ekonomiska svårigheter och utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också
risken för ohälsa och psykosociala problem. Målet om att öka pojkars studieresultat är
avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa
och delaktighet i samhället. Utöver kön har även andra faktorer påverkan på elevers
skolresultat, till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund. Men även när man tar hänsyn
till andra faktorer kvarstår könsskillnader i skolresultat. Det handlar alltså alltid om kön,
men inte bara om kön.
Flickor har generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå.
Flickor har dock sämre psykiskt hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir.
Jämställd hälsa är ett annat av de jämställdhetspolitiska delmålen. Barn och
utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga
komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan.
Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv
kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.
Resurser
Inom ram
Målrelaterade - Mätetal/Mått
Pojkarnas meritvärde i grundskolan ska öka
Pojkarnas betygsvärde i gymnasieskolan ska öka

Senaste
utfall

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

216,8
13,7

Minska flickors upplevelse av stress alltid eller ofta årskurs 7

26 procent

Minska flickors upplevelse av stress alltid eller ofta, gymnasiet

39 procent

Pojkarnas meritvärde i grundskolan ska öka
Målet är att pojkars genomsnittliga meritvärde ska öka från föregående år. Från 2019 till
2020 sjönk pojkars genomsnittliga meritvärden med 12,4 poäng från att ha ökat med 7,7
poäng mellan 2018 till 2019. Analys ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: Kolada. Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgrund), genomsnitt (17 ämnen).
Senaste utfall 2020: Totalt: 233,1. Kvinnor: 249,3. Män: 216,8
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Mål 2022: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2023: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2024: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Pojkarnas betygsvärde i gymnasieskolan ska öka
Målet är att pojkars genomsnittliga betygsvärde ska öka mot föregående år.
Källa: Kolada, ”Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor”
(N17491).
Senaste utfall 2020: Totalt: 14,7. Kvinnor: 15,5 Män: 13,7.
Mål 2022: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2023: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2024: Öka från föregående års utfall – redovisas totalt samt könsuppdelat
Minska flickors upplevelse av stress alltid eller ofta, årskurs 7
Upplevelse av stress över skolarbetet är en del av upplevelsen av den egna psykiska hälsan.
Flickors upplevelse av stress har ökat enligt hälsosamtalen. Mätetalet är samma som 2021,
men det hälsofrämjande arbetet och analysen inkluderar flera andra områden, exempelvis
trygghet och andra aspekter som lyfts i elevhälsoenkäter och Skolinspektionens
elevenkäter. Verksamheterna ska i analyserna beskriva hur det främjande och
förebyggande elevhälsoarbetet syftar till öka alla elevers välmående och därmed på sikt
även bidrar till förbättrade mätetal inom området. Analys ska ske utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Källa: Elevhälsosamtal i åk 7
Senaste utfall 2020: Totalt 18,8%. Flickor 26,1%. Pojkar 10,8%.
Mål 2022: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2023: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2024: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
Minska flickors upplevelse av stress alltid eller ofta, gymnasiet
Upplevelse av stress över skolarbetet är en del av upplevelsen av den egna psykiska hälsan.
Flickors upplevelse av stress har ökat enligt hälsosamtalen. Mätetalet är samma som 2021,
men det hälsofrämjande arbetet och analysen inkluderar flera andra områden, exempelvis
trygghet. Verksamheterna ska i analyserna beskriva hur det främjande och förebyggande
elevhälsoarbetet syftar till öka alla elevers välmående och därmed på sikt även bidrar till
förbättrade mätetal inom området. Analys ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: Elevhälsosamtal år 1 på gymnasiet
Senaste utfall 2020: Totalt 30,1%. Flickor 39%. Pojkar 18,7%
Mål 2022: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
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Mål 2023: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
Mål 2024: Minska mot föregående års utfall, redovisas totalt samt könsuppdelat
Utöver ovanstående målliknande mätetal ges även ett uppdrag till Resurscentrum att:
Genomföra en övergripande uppföljning som syftar till att kartlägga hur stödinsatser inom
BUF är fördelade ur ett jämställdhetsperspektiv.
Planera, organisera och genomföra resultatdialoger för verksamheterna inom BUF utifrån
kartläggningens resultat och med förankring i forskning och beprövad erfarenhet på
området. Dialogerna ska syfta till att möjliggöra fördjupad kunskap och förståelse gällande
aktuellt utvecklingsområde. Vidare ska dialogerna vara framåtblickande i syfte att utveckla
nya arbetssätt som gynnar flickor och pojkars lärande och välmående.
Arbetet med ovanstående ska slutredovisas i samband med verksamhetsberättelsen för
2022
Redovisning: Delredovisning sker i delårsrapporter. Slutredovisning i samband med
verksamhetsberättelsen för 2022
Aktiviteter/Händelser

Startdatum

Slutdatum

Jämställdhetsuppdrag till Resurscentrum

2022-01-01

2022-12-31

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Budget och kommentar

Nedan beskrivs de målliknande mätetalen som ligger inom utvecklingsområdet.
Utmaningar
Barn och utbildningsnämnden prioriterar arbetet med att fortsätta minska koldioxidutsläpp
i livsmedelsinköp, vilket är ett viktigt bidrag till delmålet att minska klimatpåverkan från
kommunens måltidsverksamhet. Måltidsverksamheten har påbörjat en pilot med fem
skolor där mål och mätetal inom miljö/klimat/ kvalitet samt ekonomi följs. I detta ingår att
mäta matsvinn som direkt påverkar koldioxidutsläppet genom minskade inköp. Inom
piloten görs aktiviteter tillsammans med skolan för att minska och synliggöra svinnet. Detta
arbete kommer fortsätta utvecklas under 2022 för att fortsätta minska klimatpåverkan från
kommunens måltidsverksamhet.
Resurser
Inom ram
Målrelaterade - Mätetal/Mått
Minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp
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Senaste
utfall

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

1,7
Högst 1,7
Högst 1,7
Högst 1,7
Koldioxidek Koldioxidekviv Koldioxidek Koldioxidekviv
vivalens
alens
vivalens
alens
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Minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp
Klimatet påverkas av verksamheten på olika sätt. Koldioxidutsläpp i livsmedelsinköpen är
betydande även om Luleå kommun har något lägre klimatpåverkan från matinköp än
många andra kommuner i Sverige. Koldioxidutsläppen ska minska genom att minska
matsvinnet och att arbeta med menyn mot livsmedel med mindre klimatpåverkan. Ett
minskat svinn har också en positiv påverkan på kostnader på längre sikt
Källa: Inköpssystemet, kilo koldioxidekvivalent per kilo livsmedel
Senaste utfall 2020: 1, 7 per kg livsmedel
Mål 2022: Koldioxidutsläppen minskar jämfört med föregående år
Mål 2023: Koldioxidutsläppen minskar jämfört med föregående år
Mål 2024: Koldioxidutsläppen minskar jämfört med föregående år
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Budget och kommentar

Nedan beskrivs de målliknande mätetalen som ligger inom utvecklingsområdet.
Utmaningar
Verksamheternas viktigaste bidrag till utvecklingsområdet är att eleverna klarar skolan och
arbetet med övriga åtaganden inom utvecklingsområdena som rör jämställdhet och
jämlikhet. För att sätta ytterligare fokus på starkare ekonomi för tillväxt har barn och
utbildningsnämnden ett åtagande om att öka andelen ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller i studier två år efter gymnasieexamen. Etablering efter
gymnasieskolan är en viktig faktor för individen men också för kommunens ekonomi i
fråga om skattebas och lägre kostnader. Barn och utbildningsnämnden har också som mål
att öka andelen UF (ung företagsamhet) -företagare vid Luleå gymnasieskola totalt, vilket
också lyfts i kommunens Vision 2050. Uppföljningar av UF-företagande elever har visat att
de klarar sig bättre på arbetsmarknaden, har högre lön, och i högre utsträckning startar
företag som vuxna, jämfört med jämnåriga. Därmed blir en ökad andel UF-företagare ett
viktigt bidrag för tillväxt.
Resurser
Inom ram
Målrelaterade - Mätetal/Mått

Senaste
utfall

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

Öka andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
Öka andelen UF-företagare vid Luleå gymnasieskola
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Öka andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning
Etablering efter gymnasieskolan är en viktig faktor för individen men också för
kommunens ekonomi i fråga om skattebas och lägre kostnader. Målet är att öka andelen
ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter gymnasieexamen.
Analys ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: Kolada. Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)
Senaste utfall 2019: Totalt 83,3 %. Kvinnor 85,3%. Män 81,1%
Mål 2022: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Mål 2023: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Mål 2024: Öka för både flickor och pojkar från föregående års utfall, redovisas totalt och
könsuppdelat
Öka andelen UF-företagare vid Luleå gymnasieskola totalt
I Vision 2050, program E ledande nordlig region fanns en målsättning att kommunen fram
till 2020 skulle arbeta för alla elevers möjlighet att driva UF-företag. Möjligheten finns idag
via kursen Entreprenörskap som elever kan läsa via sitt Individuella val. Samtidigt ser vi att
andelen UF-företagare varierar kraftigt mellan olika gymnasieprogram. Uppföljningar av
UF-företagande elever har visat att de klarar sig bättre på arbetsmarknaden, har högre lön
och i högre utsträckning startar företag som vuxna, jämfört med jämnåriga. Därmed blir en
ökad andel UF-företagare ett viktigt bidrag för tillväxt. I arbetet ska fokus ligga på att öka
UF-företagandet på de program där det idag saknas eller har en svag etablering. Analys ska
också ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
För mätetalet används Ung Företagsamhets definition av en årskull, medelvärdet av antalet
elever i åk 2 och åk 3 per den 15 oktober för aktuellt läsår. Gymnasiesärskolan inkluderas
(åk 3 och åk 4). Målsättningen är att öka andelen UF-företagare vid gymnasieskolan i en
årskull. Vidare är målet att hälften av UF-företagarna vid Luleå gymnasieskola ska vara
flickor.
Källa: Ung Företagsamhet Norrbotten (antal UF-företagare), antal elever i en ”årskull”
(elevregister per den 15 okt aktuellt läsår).
Senaste utfall läsåret 2020–2021: 34,4 % totalt av årskullen driver UF-företag. Av UFföretagarna är 45,6 procent flickor och 54,4 procent pojkar.
UF-företag fanns på majoriteten av skolans program samt gymnasiesärskolan. Inga UFföretag vid Introduktionsprogram detta läsår. Svag etablering detta läsår (färre än 10 elever)
på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och Energiprogrammet,
Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet samt VVS- och
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fastighetsprogrammet.
Mål 2022: Andelen UF-företagare ökar från föregående år. Hälften av UF-företagarna vid
gymnasieskolan ska vara flickor.
Mål 2023: Andelen UF-företagare ökar från föregående år. Hälften av UF-företagarna vid
gymnasieskolan ska vara flickor.
Mål 2024: Andelen UF-företagare ökar från föregående år. Hälften av UF-företagarna vid
gymnasieskolan ska vara flickor.
1.3

Drift
Bokslut
2020

Prognos
2021

2022

2023

2024

Nettokostnader

1 791 489

1 837 384

1906864

1909844

1907673

Kommunbidrag

1 843 707

1 867 384

1906864

1909844

1907673

52 218

36950

0

0

0

Resultat
Specificerade nettokostnader:
Gemensamma resurser

-133 887

Resurscentrum

-201 943

Förskola

-444 491

Grundskola

-827 036

Gymnasieskola

-299 507

Summa (tkr)

-1 906 864

Planerade förändringar:
2022
Internbudget 2021, efter fördelad lönerevision

2023

2024

1 902 519

Förändringar inför 2022:
Lönerevision (del av)

6 309

Sänkt internränta i kommunen (1,25% till 1%)

-4 016

Sänkt PO-pålägg (40,15% till 39,75%)

-3 979

Effektiviseringar

-7 000

Indextilldelning

8 088

Tilldelning volym enligt demografimodellen

-1 100

Tillskott generella statsbidrag

1 990

Interna omföringar, tex digitaliseringspott, 60/40-modell etc

4 053

Summa (tkr)
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Förklaring till verksamhetsförändringar:

Nämndens kommunbidrag för 2022 har räknats upp med ett prisindex och en demografisk
modell för utbildningsverksamheten. För 2022 får BUN ett totalt avdrag i
demografimodellen utifrån minskad tillväxt, med totalt -1,1 mkr. Inom förvaltningen ger
detta effekt på förskolan med -6,8 mkr, grundskolan med -2,4 mkr. Gymnasiet är den enda
verksamhet som ökar och får ett tillskott med 8,1 mkr enligt demografimodellen. I budgeten
finns också kostnader för löneökningar med, detta anslag finns på finansförvaltningen och
betalas ut i takt med att löneavtalen blir klara. I planeringsförutsättningarna finns också en
rad uppräkningar, effektiviseringar och prioriteringar.
För barn- och utbildningsnämnden innefattar budgeten en effektivisering motsvarande 7
miljoner för 2022. Dessa omhändertas genom nedan åtgärder.
Utbildningen vid Nordiskt FlygTeknikCentrum AB är beslutad att upphöra från
halvårsskiftet 2021 och till 2022 kvarstår inga kostnader för tex. lokaler vilket ger en
besparing motsvarande 3 mkr för gymnasieskolan. När det gäller gemensamma resurser
inom administration så övervägs varje återrekrytering vid naturliga avgångar och
kontinuerlig översyn pågår av vilka processer som kan digitaliseras och automatiseras
vilket ger en besparing motsvarande 2 mkr i effektivisering 2022. Förvaltningen har också
beslutat att ta in nya billigare IT-verktyg utifrån att befintligt avtal gått ut, vilket ger en
besparing motsvarande 2 mkr för 2022 för grundskolan och korrigeras i den elevpeng som
betalas ut till rektor.
1.4

Investeringar
Bokslut
2020

Prognos
2021

2023

2024

32 800

151 850

151 100

Nyinvestering, inredning och verksamhetsutrustning

-8 300

-8 300

-8 300

Verksamhetsinvesteringar, arbetsmiljö, lokalanpassningar,
säkerhet etc

-5 000

-5 000

-5 000

Reinvestering/verksamhetsanpassning, åtgärder i befintliga
lokaler

-15 000

-15 000

-10 000

-4 500

-500

0

-123 050

Nettoinvesteringar

Spira förskola ombyggnad en avdelning samt duschbås
grundskolan
Pott för ny skolstruktur

10 913

14 000

2022

-127 800

Förslag till förändringar:
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Bokslut
2020

Summa (tkr)

Prognos
2021

2022

-32 800

2023

2024

-151 850

-151 100

Planerade investeringar

Se specifikation ovan.
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