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Inledning
Med ett framtidsorienterat fokus på utbildningsområdet har ett antal utvecklingsområden
identifierats nationellt. För vissa utvecklingsområden finns riktade statsbidrag som kan sökas,
vilket görs av bildningsförvaltningen. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den
statliga finansieringen kommer att se ut.
Fram till 2025 prognostiseras nationellt en lärarbrist om 65 000 lärare. Något som kommer att få
konsekvenser i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutvecklingen de närmaste
åren.
I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av
förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga tätort, där flera tillfälliga avdelningar kommer att
ersättas med lokaler av god kvalitet och varaktighet för att säkerställa tillgången till förskola.
Dessa behov kommer att tas omhand genom beslutet om genomförande av om- och tillbyggnad
av Horsby. Byggnationen planeras vara klar under 2018.
Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och
statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits
fram. Även fritidshemmen omfattas av en mindre satsning under 2017.

Ansvar och uppdrag
Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens
invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva
verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och
gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola
bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning
bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd
till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar
samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för
fritidsgårdsverksamheten.
Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt
prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form
av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur
har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar
för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i
skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera
en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som
går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.
Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina
verksamheter.
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Verksamhetsbeskrivning
1. Gemensamt

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämnden och Elevhälsan.
Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som också har det samordnande ansvaret
för nämndens verksamheter.
Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till
gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka
välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.
Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det
förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen och vänder sig till vårdnadshavare
med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd
tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral, BVC, Närhälsan.
Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter
och tidiga insatser till barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med
ansvar för barnet.
Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt
med verksamheten genom kontaktpolitiker.
Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter som
i vardagen leds och samordnas av bildningschefen. I bildningsförvaltningens stab finns en
utvecklingsledare och två handläggare.
2. Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i två områden; Innerby och Ytterby och varje område leds
av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi
under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i
Ytterby område är förskola knutet till varje skola.
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där
omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning.
Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet.
Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet
och är ett komplement till förskola. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare och finns i Ljung.
Pedagogisk omsorg omfattar också verksamhet i annan huvudmans regi.
3. Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi
samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är
organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större
enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör
rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är
indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver
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undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med
årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i
kommunen.
4. Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi.
Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar
den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs
inkluderat i grundskolan för elever i åk 1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan
organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.
5. Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med
andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel av elever från förskoleklass till
och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.
6. Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av
dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet,
dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag åtta nationella
program varav fyra är yrkesförberedande. Eleverna samläser i hög utsträckning
programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.
8. Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå och gymnasial
nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan
höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som
huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan
ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas.
9. Musikskola

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år
till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats.
Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också på några av
kommunens grundskolor. De första åren på musikskolan undervisas stråk- och blåselever i
grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika
arrangemang sker varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. Samarbeten med
andra aktörer i branschen sker och musikskolans lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper.
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10. Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett
filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja
litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.
Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med
funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar
eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket erbjuder tillfällen,
i form av Internet-drop-in, för personer som behöver stöd för att kunna använda datorer och
digital informationsteknik.
11. Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet dit ungdomar kan gå. Verksamheten är öppen för alla från
det man börjar åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgården är en neutral plats där man känner
samhörighet och kan växa som människa, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med
och utformar verksamheten i syfte att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs i
Herrljunga och Annelund.

Vad händer i verksamheten under 2017?
Gemensamt

Bildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för Lågstadielyftet, fritidshemslyftet och för Mindre
barngrupper i förskolan. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka
lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, skriva
och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen.
Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna
minskar och för att klara detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 2016/2017.
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv
löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag för läsåret 2016/2017, vilket
innebär att de lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna tar del av en extra
löneökning.
Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att
klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade.
Elevhälsans centrala professioner kan stärkas genom statsbidragstilldelning och här planeras för
ansökan om statsbidrag.
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Samtliga förskoleområden och rektorsområden har nu en lokalt knuten specialpedagog. Detta
förväntas påverka förutsättningarna för att i högre utsträckning stödja barns och elevers
utveckling genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom
hela förvaltningen ett långsiktigt arbete kring att utveckla tillgängligheten inom verksamheterna.
De flesta skolenheter i grundskolan deltar i Skolverkets satsning, Läslyftet, under läsåret 20162017. Det långsiktiga syftet med Läslyftet är att öka måluppfyllelsen i skolan genom att lärarna
deltar i kompetensutveckling för att stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla
åldrar. Målet är också att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. För deltagandet har
Bildningsförvaltningen sökt och beviljats riktat statsbidrag.
Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort kommer att lösas inom ramen för ett samlat
grepp på Horsby där totalt åtta avdelningar för förskoleverksamhet kommer att så klart under
våren 2018. Enstaka placeringar med barnomsorg på obekväm tid förväntas under 2017.
I Ytterby förskoleområde kommer en ny förskola i Molla att tas i bruk hösten 2017.
Tillsammans med de nyligen startade avdelningarna i Ytterby område prognostiseras för att
tillgång och efterfrågan är i fas.
Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en förbättring av uppföljningar och analyser av de
mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring
”mjuka” frågor och sammanställningar och analyser av dessa samt av motsvarande för elevernas
måluppfyllelse. I analyserna av resultaten identifieras utvecklingsområden med insatser både på
förvaltnings- och skolnivå.
Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att
utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och
elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring
elever i behov av stöd samt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att förse
personalen med användbara metoder och redskap att i det vardagliga arbetet möta alla elever.
En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under
de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och därigenom
möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan.
Gymnasieskolan

Kunskapskällan deltar i ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med övriga gymnasieskolor i
Boråsregionen. Arbetet syftar till att göra Boråsregionen till en bildningsregion som ger samtliga
gymnasieelever goda förutsättningar för framtida studier och arbete. Skolans eget arbete med att
utveckla verksamheten har fördjupats och några prioriterade områden har arbetats fram och
gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Kunskapskällan fortsätter att vidareutveckla sin profilering kring de fyra ledorden;
Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter
samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de
kan förverkliga sina framtidsdrömmar.
Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan kommer att vidareutvecklas, bland annat i
syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av
tillverkningsindustrin.
Komvux

Ett tillsvidareavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med
Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett
par gånger om året och fungerar som samrådande organ för hantering av
vuxenutbildningsfrågor.
Musikskola

Musikskolan kommer under 2017 att tydliggöra mål, vision och riktlinjer i syfte att utveckla
verksamheten. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till
kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika
musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika
skolverksamheter under skoltid.
Bibliotek

Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt stimuleras genom läsfrämjande insatser för barn och
ungdom. Möjligheter och tillfällen att utöva och öva sig i muntligt berättande ska fortsätta att
skapas, för bibliotekspersonal, föreningsanslutna och övriga, barn och vuxna.
Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv för tjejer.
Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör att många vill besöka
verksamheten. Ungdomarna skall känna att de har en meningsfull fritid.
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Mål
Inriktningsmål och prioriterade mål
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl
2014

Prog
2015

Mål
2016

1.1 Alla barn och elever Andelen föräldrar som anger
ska känna sig trygga och att deras barn känner sig
kunna utvecklas så att de trygga i förskolan.
kan förverkliga sina
drömmar med tro på sig
själva.

99 %

93 %

100 % 100 % 100 %

Andelen föräldrar som är
nöjda med förskolans arbete
med att stimulera och
utmana barnens intresse för
matematik, naturvetenskap
och teknik ska öka.

67 %

64 %

70 %

Andelen föräldrar som anger
att deras barn känner sig
trygga på fritidshem

94 %

93 %

100 % 100 % 100 %

84,5 % 90 %

100 % 100 % 100 %

Andelen elever som når
målen i alla ämnen.
Andelen elever som känner
sig trygga i grundskolan.

92 %

94 %

Andelen personal som
Värde
upplever meningsfullhet i sitt 3,6
arbete ska öka. * mäts
vartannat år

*

Antal elever som deltar i
musikskolans verksamhet
ska öka.

---

Antal boklån per barn/ elev
och år för barn/ elever 0-14
år ska öka.
Antal deltagare
”Sommarboken” ska öka.

---

43

97 %

Mål
2018

100 %

100 % 100 % 100 %

4,5

--**

43

Mål
2017

43

4,5

4,5

175

180

9,0

9,4

43

43

* värdet mäts med ny skala fr. o m 2015 ** ny mätskala
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl
2014

Prog
2015

Mål
2016

Mål
2017

Mål
2018

2.1 All pedagogisk
verksamhet arbetar med
frågor om hållbarhet och
miljöansvar.

Andel elever som upplever
att skolan arbetar med frågor
om hållbarhet och
miljöansvar ska öka.

---

---

---

90 %

93 %

Andel elever som inkluderas
i arbetet med avfallssortering
på enheterna ska öka (nytt
mål)

---

--

--

50 %

60 %

Antal datorer vid F-6skolorna ska öka så att det
motsvarar en dator per fyra
elever.

---

40 %

60 %

80 %

100 %

Andel lärare som
regelbundet använder
lärplattformen i sitt
pedagogiska arbete ska öka.

---

80 %

100 % 100 % 100 %

(nytt mål)
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Prioriterat mål

Målindikator

Andelen elever som upplever
3.1 Alla barn och elever ska att lärarna tar hänsyn till
utveckla förmågan att
deras åsikter ska öka.
arbeta i demokratiska
arbetsformer.
Andel vårdnadshavare som
är nöjda med förskolas
arbete med normer och
värden ska öka
Andel av önskade timmar på
3.2 Förskola, fritidshem och obekväm tid som har
skola som präglas av god
beviljats. *
tillgång och hög kvalitet

Boksl
2014

Prog
2015

Mål
2016

Mål
2017

Mål
2018

82 %

81 %

90 %

95 %

100 %

85 %

90 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Antal barn per årsarbetare,
förskola.

5,3

5,2

5,1

5,0

Antal elever per årsarbetare,
fritids.

22,4

22,2

22,0

21,8

Antal elever per årsarbetare,
grundskola.

11,4

11,1

10,9

10,7

Andel föräldrar som är nöjda
med personalens bemötande.

98 %

95 %

100 % 100 % 100 %

Genomsnittligt meritvärde åk
9 ska öka.

211

227

> 220

Andel elever i Herrljunga
kommun som väljer
Kunskapskällan

> 220

> 220

>60 % >60 % >60 %

Antal elever från andra
kommuner som årligen väljer
Kunskapskällan

> 20

Andel tjejer som besöker
fritidsgården (nytt mål)

---

19 %

Antal besök på fritidsgården,
snitt per kväll.

---

13,5

> 20

> 20

> 22% >26%

>30%

15

17

20

* måttet avser den andel timmar som beviljats inom den tid som nämnden fattat beslut om
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Prioriterat mål

Målindikator

Andel
vårdnadshavare som
är nöjda med sitt
inflytande över
fritidshemsverksamheten ska öka
Andel
vårdnadshavare som
är nöjda med sitt
inflytande över
förskoleverksamheten
ska öka
Andelen elever som
upplever att lärarna
förväntar sig att
eleven ska nå målen
ska öka
3:3 Förbättra
Den genomsnittliga
tiden för elever att nå
integrationen av
minst godkänt
nyanlända med
resultat i en SFI-kurs
positiva effekter
ska vara max 35
på
veckor
samhällsutveckling
(samverkansmål)
genom medverkan
och delaktighet av
anställda och
medborgare

Antal individer som
studerar på sfi
boende utanför
Herrljunga tätort

Mål 2016

Mål 2017

Mål 2018

90 %

93 %

90 %

93 %

95 %

97 %

100 %

100 %

>17

>20
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl
2014

Prog
2015

Mål
2016

Mål
2017

4.1. Barn och elever ska
stimuleras redan i tidiga år
för att utveckla ett
entreprenöriellt lärande.

Andel föräldrar som är nöjda
med förskolans arbete med
att utveckla barnens intresse
för skapande och kreativitet.

90 %

93 %

95 %

100 % 100 %

---

43 %

45 %

48 %

Andel elever som har
regelbunden kontakt med
yrkeslivet. (nytt mål)
4.2. Invånare i kommunen Andel elever i åk 9 som är
ska ha ett minskat beroende behöriga till ett
av försörjningsstöd.
yrkesprogram ska öka.

88,9 % 86 %

Mål
2018

50 %

100 % 100 % 100 %

Andel elever som fullföljer
81,1 % 83 %
gymnasieprogram inom 4 år,
inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)

85 %

87 %

90 %

Andel av invånare 20-64 år
3,1 %
som deltar i vuxenutbildning.

3,3 %

3,4 %

3,5 %

Andelen elever som påbörjat
studier vid universitet/
högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning.

44 %

46 %

48 %

42 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl
2013

boksl
2014

Mål
2015

Det årliga resultatet ska under Avvikelse från driftbudget
en rullande treårsperiod uppgå
till 2% av kommunens
intäkter, skatter och generella
bidrag

+7,5

+3,4

2%

Investeringarna ska över en
Avvikelse från
rullande femårsperiod
investeringsbudget
finansieras med
avskrivningsmedel samt årens

+28,3

+5,9

0

Mål
2016

Mål
2017

2%

2%

0

0
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resultat.
För att undvika urholkning av Soliditet, följs endast upp för
det egna kapitalet ska
kommunen i sin helhet
soliditeten inte understiga
70%

77

76,7

70

70

70

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl
2013

boksl
2014

Mål
2015

Mål
2016

Mål
2017

Antalet sjukfrånvarodagar ska Antalet sjukfrånvarodagar
minska

-

-

-

--

--

Antalet medarbetare med
önskad sysselsättningsgrad
ska öka.

-

-

-

-

-

Andel medarbetare med
önskad sysselsättningsgrad
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Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 237 415 vilket är en ökning med 6 915 tkr jämfört
med föregående år. Budget ökningen härleds till nedanstående faktorer:
Område

Lönerevidering 2016

Lönerevidering 2016
(jan-mars 2017)
Kapitalkostnad 2016
Kapitalkostnad 2017
Politiska
prioriteringar
KPI uppräkning

Summa
(tkr)
3 171
1 057
91

131

0

798

Volymförändringar

1 592

Totalt

6 915

Ramväxlingar

75

Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr. Inkluderat i den totala budgeten är att 2017
kommer Bildningsnämnden att få en extra budget tilldelning som baseras på lönerevision vilket
räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas från
Kommunfullmäktige.
Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på KF.
Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr under området politiska prioriteringar. Det
beror på att den tidigare satsningen om frukost i skolan är borttagen.
Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för KPI uppräkning. Summan har tilldelats enligt
ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 procent. KPI uppräkningen ska kompensera
för 2017 års inflation.
Bildningsnämndens budget ökar med 1592 tkr för volymförändringar.
Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn har tagits till de
förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella statsbidrag.
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Barn-/elevpeng
Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 procent. Höjningen ligger i
linje med 2016 års lönerevision för pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Eftersom
barn-/elevpeng även täcker kostnader som följer inflationsnivån (0,7 %), får dessa verksamheter
ett större handlingsutrymme kommande år. Störst ökning sker på grundskolan 1-3 och 4-6. Med
en ökning på 3,5 % hänger samman med lönerevisionen där lärare i de yngre årskurserna var en
prioriterad grupp.
Landsbygdsstödet ökar marginellt från 20,2 till 24,4 tkr. Tidigare år gjorde man en prioritering
att höja landsbygdsstödet och den förblir ungefär densamma för 2017. Detta för att skapa
kontinuitet och långsiktighet i arbetet i kommunens mindre skolor.
Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än
50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp
till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdstöd utgår enligt 5047=3. 3x24,2=72,6.
Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats. Förändringen som
skedde 2016 handlar om att fördela fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många timmar
eleverna är där. Förändringen leder till en uppräkning av den totala rörliga ersättningen med
3,0%, men en förändring i resursallokeringen. Fritidshemspengen för elever som är där på heltid
omfattas av 417 elever och höjs med 3 % från 26,3 tkr till 27,1 tkr. 113 elever omfattas av lovoch garantiplats och får en ersättning på 9,3 tkr.

Programpeng
Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från
barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan
barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex
delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration.
Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för
2016. Det innebär en uppräkning med i genomsnitt 2,6%.
När uppräkning av delarna är gjorda samt multiplicerade med antal elever på respektive program
så jämförs kostnaderna med de budgeterade kostnaderna. Vid denna jämförelse fanns flera
avvikelser mot den interna budgeten. Det beror på att antalet elever på våra olika program
förändras från år till år samt att den interna budgeten förändrats något.
Vi ser inga stora förändringar i programpriset. Förändringarna i programpriserna leder inte till
en minskad eller ökad budget för gymnasiet jämfört med om programmen enbart räknats upp
med KPI, löneökning samt avtal.
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Mer information om barn, -elev, -och programpeng finns i dokumentet resursfördelning 2017
som antogs av bildningsnämnden i augusti.

Budgetfördelning
Driftbudget

Budget 2016

Budget 2016

exkl löneökning

inkl löneökning

Gemensamt
Förskolan
Fritids
Grundsärskolan
Grundskolan
Gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan
internt
Gymnasieskolan
externt
Komvux
Fritidsgård
Musikskola
Bibliotek
Allmän kulturverk

14 083

14 202

15 155

1 072

56 527

57 278

55 952

-575

14 213

15 084

15 054

841

3 814

3 884

3 570

-244

88 075

89 477

9 2005

3 930

2 075

2 075

1 861

-214

27 869

28 201

27 208

-661

11 632

11 632

12 214

582

5 086

5 086

5 071

-15

579

590

591

12

2 025

2 076

2078

53

4121

4 177

4150

29

401

405

4

Summa verksamhet

230 500

233 762

235 312

4 812

(tkr)

Budget

Budget-

2017 förändring

*Budgeten innebär en avvikelse på 2103 utifrån fördelning på 237 415 tkr.

Kommentar till budgetfördelning
Stora delar av Bildningsnämndens budget fördelas genom barn, elev och programpeng
multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn, elev och programpeng och
volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Verksamheter och kostnader som
inte omfattas av barn, elev och programpeng har fått kompensation för den faktiska
löneökningen och inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, interkommunala
kostnader/intäkter och dylikt där prognos ligger till grund för budgettilldelning.
För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att återigen skapa en
buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en centralbuffert på
närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett
riskperspektiv.
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Gemensamt
Budgeten för verksamhet gemensamt ökar med 1 072tkr.
Förskolan
Budgeten för förskolan minskar med 575 tkr. Minskningen beror främst på volymförändringen.
Fritidsgården
Budgeten för fritidsverksamhet ökar med 12 tkr.
Grundsärskolan
Budgeten för grundsärskolan minskar med 244 tkr. Minskningen beror på att lokalkostnader och
lokalvårdskostnader för Mörlandaskolan har flyttas från grundsärskolan till förskolan.
Grundskolan
Budgeten för grundskolan ökar med 3 930 tkr. Ökningen beror både på högre volymer och på
högre ersättning.
Gymnasiesärskolan
Budgeten för gymnasiesärskolan minskar med 214 tkr. Minskningen beror på att elevantalet är
lägre 2017.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan minskar med 661 tkr, detta baseras på ett lägre elevantal, i budgeten är det
inkluderat att 1600 tkr avräknat som är medel som återsökts från migrationsverket.
Gymnasieskolan interkommunalt
Ökar med 582 tkr, detta beror främst på det antal elever som valt att studera på annan ort.
Komvux
Budgeten för vuxenutbildningen minskar med 15 tkr.
Bibliotek

Budgeten för Biblioteket ökar med 29 tkr, då ett nytt bibliotekssystem ska installeras och får
därmed en högre driftkostnad (licens).
Övrigt
Övriga verksamheter har fått en budgetförändring som är lika med löneökning och inflation.
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Investeringar

INVESTERINGAR

Budget

Budget

Budget

Budget

Belopp netto (tkr)

2016

2017

2018

2019

Horsby inventarier förskola/skola

0

750

750

0

Altorp ombyggnation

0

0

3 000

4 500

Förstudie ombygg Mörlanda

0

200

0

0

Horsby skola/förskola

35 200

0

0

0

Tillbyggnad Molla

19 939

0

0

0

S:a investeringar gm TN

55 139

950

3 750

4 500

1000

1000

1000

1000

300

300

300

300

1300

1300

1300

1300

Inventarier/IT
Lekplatser fsk/skola upprustning
S:a investeringar egna
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Volymer
Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 83,5 barn/elever. Störst förändring sker i
fritidsverksamheten som beräknas öka med 33 barn.
Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten minskning för barn mellan 1-3
och barn mellan 4-5. Prognosen för 2016 är att volymantalet inte når upp till den budgeterade
nivån för 2016. Det innebär att förskolans volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om
det inte syns i de budgeterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under
2017 beräknas 25,5 barn där 17 barn går på kooperativet Knattebo.
För fritidshem beräknas en volymökning på 33 barn. Ökningen har egentligen redan skett under
2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräknas volymerna ligga kvar på den höga
nivå som etablerats under 2016.
Elevantalet beräknas öka med 32 i grundskolans verksamhet. Elevantalet beräknas sjunka i de
yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 40,5 elever.
Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen.
Ålder/årskurs

Budget
2016

Budget
2017

Skillnad

Förskolan 1-3 inkl.
kooperativ

193

197

4

Förskolan 4-5 inkl.
kooperativ

282

266

-16

Pedagogisk omsorg 1-3

17

9,5

-7,5

Pedagogisk omsorg 4-5

22

16

-6

Fritidshem

502

535

33

Barn Förskoleklass

100

120

20

Elever årskurs 1-3

316,5

292

-24,5

Elever årskurs 4-6

285,5

326

40,5

Elever årskurs 7-9

298

314

16

Elever kunskapskällan

232

243

11*

Totalt

2223

2 306,5

83,5

*Ökningen beror på elever som går på IMSPR
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