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§ 2 
 

Årsredovisning 2021 

Diarienr 20BUN181 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för år 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Malin Wikström och Samordnande controller Carmen Karlsson informerar 

om bokslut och årsredovisning för 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 3,8 mkr för 2021, vilket är en 

budgetavvikelse om 0,41 %. Minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och 

verksamheternas svårighet att tillsätta vikarier har varit den främsta orsaken till årets 

överskott samt medelstillskott från Staten i form av Skolmiljard och sjuklöneersättning mellan 

januari och september 2021. 

Under året har personal stannat hemma vid minsta förkylningssymptom, vilket i kombination 

med begränsat antal vikarier, har resulterat i minskade lönekostnader. Majoriteten av Barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter är inte av den karaktär som möjliggör distansarbete. 

Personalens frånvaro har inte mötts av motsvarande frånvaro av barn och elever, vilket 

innebär att arbetsbördan för personalen på plats har utökats. Situationen är, trots minskade 

kostnader, inte hållbar för vare sig personal eller verksamhet, utan ska ses som av extrem 

engångskaraktär. Utöver minskade personalkostnader har Covid-19 påverkat andra kostnader, 

exempelvis inköp av framför allt läromedel eftersom Covid-19 har påverkat leverantörers 

förmåga att tillhandahålla nödvändiga varor eller tjänster för verksamheten. Fortbildning av 

personal har också begränsats genom hela året då inte alla planerade utbildningar har kunnat 

genomföras på distans. 

Årets förändring i semesterlöneskulden har haft en positiv effekt i resultatet 2021. 

Semesterlöneskuld har en årsbudget på 1,8 mkr ämnat att dämpa ner effekterna av 

personalens semesteruttag i det ekonomiska resultatet under innevarande år. Historisk sett har 

de anställda inte alltid tagit ut sina intjänade semesterdagar under innevarande år, dessa 

sparade semesterdagar genererar en skuld för förvaltningen. Året 2021 däremot visar att 

förvaltningens anställda inte bara tagit ut innevarande års intjänade semesterdagar utan också 

sparade semesterdagar från tidigare år. Detta innebär att semesterlöneskulden för 

Utbildningsförvaltningen i stället har minskat med 2,5 mkr. 

Covid-19 pandemin har inneburit utmaningar för Piteå kommuns förskolor och skolor under 

hela året. Sjukfrånvaron bland personal, barn och elever har periodvis varit hög. Personalen 

på förskolan har omfördelats mellan avdelningar och ibland, vid behov, mellan områden för 

att täcka personalfrånvaron när det har varit vikariebrist. Enstaka klasser i grundskolan har 

tvingats hållas hemma under några dagar vid frånvarotoppar med många bekräftade Covid-19 

fall hos elever och personal. På Strömbackaskolan har arbetsbelastningen varit hög för lärare 

och rektorer där det har varit svårt att bland annat få ut elever på APL, eftersom det funnits en 

rädsla för smittspridning och sjukdom hos samverkansföretagen. Trots alla utmaningarna som 

pandemin innebär, har verksamheterna arbetat uthålligt under året för att bedriva barnomsorg 

och undervisning av god kvalitet och med barnens och elevernas bästa i fokus. 
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Yrkanden 

Ordförande föreslår att nämnden godkänner upprättad årsredovisning för år 2021. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ordförandes förslag, vilket blir 

nämndens beslut. 

 

Expedieras till  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef ekonomi 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Barnkonsekvensanalys - Årsredovisning 2021 

 

 


