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§ 99 
 

Månadsrapport november 2022 

Diarienr 22BUN51 

 

Beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2022 och prognosen 

för helåret 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Under året ska månadsrapporter upprättas per mars, april, oktober och november. Det 

sammantagna arbetet med månadsrapporter är en omfattande process som berör samtliga 

nämnder. 

 

Syftet med månadsrapporter är att fortlöpande under året följa upp och styra ekonomi, 

personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. 

  

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista 

november ett överskott om 0,4 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,05 %. 

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader med 

sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan har dessutom blivit tilldelad 

4,6 mkr från ”Skolmiljarden” som har betalats ut till alla kommuner för att minska de 

negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. 

Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom 

kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm. 

  

Avdelningarna för förskola och gymnasiet prognosticerar en budget i balans. Grundskolan 

prognostiserat ett överskott om 4 mkr. Enbart sjuklönekostnader och skolmiljarden motsvarar 

hittills ett totalt tillskott på 6,0 mkr för avdelningen. Bristen på personal gör att detta extra 

stöd till grundskolan inte kunnat upparbetas fullt ut. Grundskolans resultat utan dessa tillskott 

skulle ha ett underskott om   -2,7 mkr. 

  

Grans naturbruksgymnasium redovisar per sista november ett underskott om -459 tkr. 

Helårsprognosen är beräknad till -250 tkr då bland annat inväntas en återbetalning av skatt på 

bränsle som använts i jordbruket för åren 2019–2021 samt att driftkostnaderna för december 

brukar ligga lite lägre än tidigare höstmånader. Mjölkintäkterna från Norrmejerier höjs också 

något från 1 december. 

  

 

Handlingarna delas ut vid sittande bord. 

  

Yrkanden 

Ordförande föreslår nämnden besluta att godkänna månadsrapporten för november 2022 och 

prognosen för helåret 2022. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 

beslut. 

 

 


