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§ 81 Dnr 2022-00696 
Uppföljning och prognos per april 2022 

Beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner uppföljningen per april och prognos 
för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning och prognos per april är enklare än delårsrapporten i augusti. Vid 
rapportering av uppföljning per april rapporteras ekonomisk prognos för drift och 
investering. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt 
de anvisningar som finns för uppföljning per april.  
Nämnden prognostiseras inte med någon avvikelse mot budget för både drift och 
investeringarna. 
Alla tre pedagogiska områden prognostiserar sammanlagt med överskott på 11,7 
miljoner vid årets slut. Coronapandemin har haft fortsatt påverka på prognosen då 
sjukskrivningstalen vid årets början var höga samtidigt som nämnden fått ta del av en 
tillfällig statliga sjuklöneersättningen. På totalen har nämnden blivit ersatta med 11,5 
miljoner kronor första kvartalet i år. Ett anslag om 9,9 miljoner har tillförts nämnden 
under våren i form av ett statsbidrag, den så kallade Skolmiljarden. Då överskottet 
till del beror på tillfälliga intäkter och utmaningar väntas framöver är det viktigt att 
nämnden inte drar på sig för stora långsiktiga driftskostnader för att klara av att ha en 
budget i balans 2023. 
Nämnden har ett flertal planerade uttag ur resultatfond men dessa kompenseras av att 
de kommunala förskolorna och grundskolorna prognostiserar med överskott.  
Nämndens budget har 2022 anpassats efter den lägre befolkningsprognosen där nu 
prognosen stämmer bra med det verkliga utfallet. 
Prognosen bygger på vad som idag är känt kring riktade statsbidrag, ersättning för 
sjuklöner och barn- och elevprognoser och kan komma att förändras under året. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Uppföljning och prognos april 2022, rapport  
 
Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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