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 Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 2017-03-21 

  

  

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende 

bokslut 2017 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanfattning 

För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse på 17,4 mnkr. vilket 
motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv 
volymavvikelse på 2,3 mnkr. För egen regi redovisas en positiv avvikelse på  
11,1 mnkr och de anslagsfinansierade kostnaderna redovisar en positiv avvikelse 
på 4,0 mnkr. 
 
Enligt kommunens regler för ombudgetering av budgetavvikelser får nämnden 
med vissa undantag ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till 
kommande års budget. Undantaget är budgetavvikelser som beror på fler eller 
färre barn i verksamheten (volymer). Positiva budgetavvikelser ska 
prövas/motiveras av att det kan härledas till verksamhetens effektivitet.  
Syftet med en ombudgetering är att uppnå likvärdiga förutsättningar mellan 
verksamhet som bedrivs i kommunal regi och extern regi. 
 
Sammantaget föreslås en ombudgetering på 7,9 mnkr till år 2018 för  
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  
 
 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
besluta: 
 

- Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medges ombudgetera ett 
överskott med 7,9 mnkr på driftsbudgeten.  

 
 
 
 

 

Patrik Forshage 

Utbildningschef 
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Ärende 

Ombudgetering föreslås enligt nedanstående sammanställning. 

 

GVN Utfall  Budget  Avvikelse Förslag till 
ombudgetering (mnkr) 2017 2017 2017 

Anslag -23,0 -27,1 4,0 0,0 

Volym -266,5 -268,8 2,3 0,0 

Egen regi 6,5 -4,6 11,1 7,9 

Nettokostnader -283,1 -300,5 17,4 7,9 
Budget 2017 är genom ombudgetering utökad med 1,3 mnkr för anslag och med 4,6 mnkr för egen 
regi. 

Anslag 

Den positiva avvikelsen för anslaget föreslås ingen ombudgetering i enlighet med 
kommunens regler. 

Volym 

Den positiva volymavvikelsen föreslås ingen ombudgetering i enlighet med 
kommunens regler. 
 
 
Egen regi 

Egen regi avser de verksamheter som Täby kommun bedriver i kommunal regi. 

Av nedanstående sammanställning framgår avvikelsen för 2017 för respektive 

verksamhet samt föreslagen ombudgetering.  

 

GVN Egen regi Utfall  Budget  Avvikelse Förslag till 
ombudgetering (mnkr) 2017 2017 2017 

Åva gymnasium 3,8 -1,3 5,1 5,1 

Täby språkintroduktion 0,6 -0,5 1,1 0,6 

Täby gymnasiesärskola 2,2 -2,8 5,0 2,2 

Totalt egen regi 6,5 -4,6 11,1 7,9 

 

Åva gymnasium 

Åva gymnasium redovisar för 2017 ett överskott på 3,8 mnkr. Inklusive tidigare 

års överskott på 1,3 mnkr är det ackumulerade överskottet 5,1 mnkr. För Åva 

gymnasium föreslås en ombudgetering på 5,1 mnkr. Skolan behöver ha en 

långsiktig ekonomisk planering, bygga upp en ekonomisk buffert för att möta 

oförutsägbara kostnader samt möjliggöra framtida satsningar. 
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Täby språkintroduktion 

Täby språkintroduktion redovisar för 2017 ett överskott på 0,6 mnkr. Inklusive 

tidigare års överskott på 0,5 mnkr är det ackumulerade överskottet 1,1 mnkr. För 

Täby språkintroduktion föreslås en ombudgetering på 0,6 mnkr. Skolan behöver 

ha en långsiktig ekonomisk planering, bygga upp en ekonomisk buffert för att 

möta oförutsägbara kostnader samt möjliggöra framtida satsningar. 

 

Täby gymnasiesärskola 

Täby gymnasiesärskola redovisar för 2017 ett överskott på 2,2 mnkr. Inklusive 

tidigare års överskott på 2,8 mnkr är det ackumulerade överskottet 5,0 mnkr. För 

Täby gymnasiesärskola föreslås en ombudgetering på 2,2 mnkr. Skolan behöver 

ha en långsiktig ekonomisk planering, bygga upp en ekonomisk buffert för att 

möta oförutsägbara kostnader samt möjliggöra framtida satsningar. 

Inventarier 

Utfallet för inventarier genererade en positiv avvikelse med 4,8 mnkr.  
Ingen ombudgetering föreslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 


