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Ekonomisk avvikelsrapport 2019

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragets ledning har haft 15 budgetmöten med alla chefer inför budgetåret 2019. 
Efter förra årets resultat måste samtliga verksamheter arbeta intensivt för att klara sina 
ekonomiska ramar. Områden som visar en osäker prognos måste uppvisa konkreta 
handlingsplaner. Därefter blir det uppföljningsmöten för de som inte visar finansiell balans. 
Den största osäkerheten i bedömningen av prognosen är IFO samt de interkommunala 
kostnaderna för gymnasieelever som väljer andra kommuners program. För att minska de 
interkommunala kostnaderna kommer gymnasieskolan att satsa på fler elevgrupper i årskurs 1 
höstterminen 2019. Denna satsning kan minska kostnaderna med 4-5 mnkr på årsbasis. IFO 
har även i år många ärenden som kräver omfattande insatser. Hyresrabatten för Kuvettgatan 
upphör vilket genererar en kostnad om 1,0 mnkr. Arbetet fortsätter med att minska alla 
externa placeringar. Alla rektorsområden går vidare med kostnadseffektiviseringar av sina 
verksamheter. Prognosen pekar på ett underskott om 8,5 mnkr men blir i realiteten ett plus på 
ca 0,6 mnkr då det finns en central reserv motsvarande 9,1 mnkr för att minimera kostnaderna 
inom IFO och gymnasieskolans interkommunala kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-03-15.
Ekonomisk avvikelserapport för februari 2019.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna den ekonomiska avvikelserapporten för februari månad.

_____

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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Ekonomisk avvikelsrapport 2019

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragets ledning har haft 15 budgetmöten med alla chefer inför budgetåret 2019. 
Efter förra årets resultat måste samtliga verksamheter arbeta intensivt för att klara sina 
ekonomiska ramar. Områden som visar en osäker prognos måste uppvisa konkreta 
handlingsplaner. Därefter blir det uppföljningsmöten för de som inte visar finansiell balans. 
Den största osäkerheten i bedömningen av prognosen är IFO samt de interkommunala 
kostnaderna för gymnasieelever som väljer andra kommuners program. För att minska de 
interkommunala kostnaderna kommer gymnasieskolan att satsa på fler elevgrupper i årskurs 1 
höstterminen 2019. Denna satsning kan minska kostnaderna med 4-5 mnkr på årsbasis. IFO 
har även i år många ärenden som kräver omfattande insatser. Hyresrabatten för Kuvettgatan 
upphör vilket genererar en kostnad om 1,0 mnkr. Arbetet fortsätter med att minska alla 
externa placeringar. Alla rektorsområden går vidare med kostnadseffektiviseringar av sina 
verksamheter. Prognosen pekar på ett underskott om 8,5 mnkr men blir i realiteten ett plus på 
ca 0,6 mnkr då det finns en central reserv motsvarande 9,1 mnkr för att minimera kostnaderna 
inom IFO och gymnasieskolans interkommunala kostnader.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2019-03-15.
Ekonomisk avvikelserapport för februari 2019.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska avvikelserapporten för februari månad.
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_____

Claes Jarlvi LarsGöran Nilsson
Huvuduppdragschef Lärande och familj Ekonom

Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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Ekonomisk avvikelserapport
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År: 2019, Period: Februari, Familje- och utbildningsnämnden



Lars-Göran Nilsson, 2019-03-18 11:43 2

Ekonomisk avvikelse

Budget 2019

Utfall 2019 Jan-

Feb Aktuell Prognos

Avvikelse

Aktuell Prognos

2019 - Budget

2019

Familje- och utbildningsnämnd -1 258 -295 -1 258 0

Övergripande Sektor -62 456 -11 474 -58 956 3 500

Förskola/Skola -727 525 -135 702 -727 525 0

Gymnasieskola -142 191 -27 415 -148 191 -6 000

Elevhälsa -33 649 -5 729 -33 649 0

Individ och familj -86 733 -18 984 -92 813 -6 080

Summa Familje- och

utbildningsnämnden -1 053 812 -199 598 -1 062 392 -8 580

Huvuduppdragets ledning har haft 15 budgetmöten med alla chefer inför budgetåret 2019. Efter förra årets resultat
måste samtliga verksamheter arbeta intensivt för att klara sina ekonomiska ramar. Områden som visar en osäker
prognos måste uppvisa konkreta handlingsplaner. Därefter blir det uppföljningsmöten för de som inte visar finansiell
balans. Den största osäkerheten i bedömningen av prognosen är IFO samt de interkommunala kostnaderna för
gymnasieelever som väljer andra kommuners program. För att minska de interkommunala kostnaderna kommer
gymnasieskolan att satsa på fler elevgrupper i årskurs 1 höstterminen 2019. Denna satsning kan minska kostnaderna
med 4-5 mnkr på årsbasis. IFO har även i år många ärenden som kräver omfattande insatser. Hyresrabatten för
Kuvettgatan upphör vilket genererar en kostnad om 1 mnkr. Arbetet fortsätter med att minska alla externa placeringar.
Alla rektorsområden går vidare med kostnadseffektiviseringar av sina verksamheter.
Prognosen pekar på ett underskott om 8,5 mnkr men blir i realiteten ett plus på ca 0,6 mnkr då det finns en central
reserv motsvarande 9,1 mnkr för att minimera kostnaderna inom IFO och gymnasieskolans interkommunala kostnader.

Övergripande Sektor
Inom huvuduppdrag lärande och familjs övergripande sektor bokförs framförallt kostnader för den övergripande
ledningen, central administration, skolskjutsverksamhet, aktivitet förebygger samt huvuduppdragets IT-kostnader inkl.
kostnader för en dator per elev. I dagsläget bedöms ett överskott på 3,5 mnkr som i sin helhet kan kopplas till
schablonersättningar som månadsvis betalas ut av Migrationsverket för att täcka kostnader för nyanlända. Ett uppdrag
om en översyn av den interna fördelningen av schablonersättningarna har initierats varför en förändring av det
upptagna överskottet kan förändras under året.

Förskola/Skola
Verksamhetsområde förskola och skola prognostiserar en budget i balans vid året slut. Under året har regelbundna
uppföljningsmöten planerats in och samtliga rektorsområden som befarar negativa budgetavvikelser har en
åtgärdsplan för att hamna på tilldelad budgetram. Fr. o. m. 2019 tillämpas en ny socioekonomisk
resursfördelningsmodell som på ett bättre sätt än tidigare tar hänsyn till skillnader i elevstruktur mellan kommunens
rektorsområden. I takt med att kommunen växer ökar både barn och elevantal vilket genererar större klasser och
barngrupper, samtidigt ökar även behovet av extraordinära stödinsatser vilket tillgodoses genom att organisera mindre
undervisningsgrupper alternativt stöd i form av elevassistenter. Även antalet elever inom särskolan blir fler och antalet
utredningar ökar. Flera nya förskolor har öppnats de senaste åren och undervisning sker fortfarande i
paviljonglösningar inom vissa rektorsområden där elevökningen varit som störst. Tidigare kunde verksamheten söka
statsbidrag för minskade barngrupper för att täcka den merkostnad som blir konsekvensen i samband med uppstart.
Detta statsbidrag reducerades kraftigt inför läsåret 2018/2019. Kommunen fick nyligen avslag på sin ansökan om
bidrag för läxhjälp och den tidigare statliga satsningen på förstärkning inom fritidshemsverksamheten planeras
avslutas. Detta ställer krav på effektiviseringar om man vill bibehålla den personaltäthet som statsbidragen finansierat.
Nytt för 2019 är den statliga satsningen "likvärdig skola". En plan har arbetats fram och bidraget som omfattar 12,8
mnkr ska gå till att stärka upp arbetet med läs och skriv inom årskurserna 1-3. Den förändring som genomförts
gällande föräldraavgiften till förskola och fritidshem kommer troligtvis att ge ett större överskott än förväntat.
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Gymnasieskola
Den egna gymnasieskolan förväntas hålla budget genom de åtgärder som tidigare presenterats. Prognosen för
budgeten Interkommunal ersättning och ekonomiska bidrag till fristående verksamheter väntas nå samma nivå som
2018, dvs -8,5 mnkr. Enligt den första av två sökperioder till åk1 höstterminen 2019 ger vid handen att fler klasser
möjligen kan starta på följande program: Barn- och Fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Frisörprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Om sökbilden står sig, kan det
betyda att ytterligare ca 100 elever läser sin gymnasieutbildning i hemkommunen vilket minskar den interkommunala
ersättningen för höstterminen.

Elevhälsa
Barn- och elevhälsan förväntas redovisa en budet i balans vid årsskiftet.

Individ och familj
En budget i balans ska hållas vad gäller ensamkommande barn. Retroaktiva ersättningar har tidigare år kunnat
finansiera omställningskostnader i samband med anpassning till nya ersättningar för ensamkommande barn. Numera
betalas schabloner ut löpande kvartalsvis och Ängelholms kommuns fordran mot Migrationsverket har kraftigt
reducerats över tid. Under 2019 får inga ytterligare omställningskostnader finnas och kostnaderna ska matcha den nya
ersättningsförordningen fullt ut. Under 2018 uppgick de totala omställningskostnaderna till 7,3 mnkr.

När det gäller schablonersättning för nyanlända vuxna där fördelning sker med 50 % till Individ- och familj finns ett
beräknat underskott i år motsvarande 0,73 mnkr. Här krävs omfördelning av schablon eller att man frångår den lägsta
planerade ambitionsnivån ställd av verksamheten. Budgetavvikelse - 1,0 mnkr finns avseende lokalkostnad på
Kuvettgatan. Hyresrabatt har upphört år 2019.

De samlade verksamheterna inom Individ- och familj har i uppdrag att minimera externa placeringar och att arbeta för
alternativa lösningar på hemmaplan både för målgruppen barn- och unga samt vuxna. Även om verksamheten aktivt
lyckas med hemmaplanslösningar visar de senaste åren en påtaglig bestående volymökning som inte går att
negligera. Det finns även ett fåtal ärenden med hög komplexitet som genererar hög dygnskostnad. Det kommer bli en
stor utmaning att uppnå en budget i balans, även om det är målsättningen. Det underliggande underskottet år 2018
avseende externa placeringar var -9,5 mnkr. Verksamhetens strategi är att undvika och förebygga akuta
institutionsplaceringar, planera för tidigare hemtagningar och optimera insatser på hemmaplan. Beaktat det
underliggande underskottet är prognosen efter insatta åtgärder - 4,75 mnkr.

På Utredningsenheten har det varit hög personalomsättning de senaste åren vilket föranlett ökade kostnader i form av
inhyrd bemanning, men även andra negativa konsekvenser för verksamheten. Överanställning motsvarande 2 tjänster
har krävts för att matcha de ökade volymerna och minimera den inhyrda bemanningen. Förhoppningen är att statliga
projektmedel såsom psykiatrisatsningen ska finansiera överanställningen under året.

Ett fortsatt aktivt arbete krävs att arvoderade familjehem ska användas i första hand och i minimera konsulentstödda
familjehem som innebär högre kostnader. Det underliggande underskottet år 2018 var -1,8 mnkr avseende
familjehemsvården. Målsättningen är en budget i balans. För närvarande finns 5 st konsultledda familjehem med plan
för övergång i egen regi.

Alla verksamheter har i uppdrag att bidra för helheten. Boendeenheten förväntas generera ett överskott motsvarande
0,4 mnkr.
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