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Budgetuppföljning per mars 2018 för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Sammanfattning 

För år 2018 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 9,4 mnkr, vilket 

motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 

För anslag prognostiseras ingen avvikelse. Prognosen innehåller en positiv 

volymavvikelse på 4,3 mnkr, och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse 

på 5,1 mnkr.  

 

För volymer prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre elever i 

gymnasiet. Täbys kommunala verksamhet i egen regi prognostiserar en positiv 

avvikelse på grund av ombudgeteringar. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

budgetuppföljning per mars 2018. 

Ärendet 
Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat 
på anslag, volym och egen regi.  
 

 

GVN Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 
 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Anslag 13,8 -7,3 -26,2 -26,2 0,0 0% 

Volym -69,4 -72,8 -293,2 -297,5 4,3 1% 

Egen regi 0,0 -1,9 -2,8 -7,9 5,1   

Totalt GVN -55,7 -81,9 -322,2 -331,6 9,4 3% 
Budget 2018 är genom ombudgetering utökad med 7,9 mnkr för egen regi. 
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Nettokostnader för volymer 

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats.             
I budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, 
skolskjuts och busskort. Nedanstående tabell visar nämndens kostnader för 
volymer fördelat per verksamhet. 

GVN Nettokostnader volym Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 

 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Gymnasieskola -65,4 -68,3 -275,3 -279,1 3,8 1% 

Gymnasiesärskola -3,3 -4,1 -15,8 -16,9 1,1 7% 

Lärvux -0,6 -0,4 -2,1 -1,4 -0,7 49% 

Totalt Volymer -69,4 -72,8 -293,2 -297,5 4,3 1% 

                                                                                                                              
Volymer prognostiserar en positiv avvikelse främst på grund av att det för 
gymnasieskola prognostiseras en positiv avvikelse på 3,8 mnkr, som beror på 
färre elever än budgeterat. 

 

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal gymnasieelever 
skrivna i Täby jämfört med budget 

GVN - antal elever och  Prognos Budget  Avvikelseprognos 

Nettokostnad per elev helår helår helår 

  2018 2018 Antal % 

Åva gymnasium 478 490 -12 -2% 

Täby språkintroduktion 75 80 -5 -6% 

Övriga gymnasieskolor 2 247 2 262 -15 1% 

Summa elever 2 800 2 832 -32 1% 

Nettokostnad per elev -101 821 -102 013 191 0% 
Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever. 
Kostnaden per elev är beräknad inklusive ombudgetering för centrala medel. 

Antal gymnasieelever prognostiseras bli 32 färre än budgeterat, och 
snittkostnaden per elev prognostiseras bli 191 kr högre än budgeterat.  

 

Anslag 

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån 
volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som är 
anslagsfinansierad består av centrala medel och Kunskapscentrum nordost 
(KCNO). 

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt 
kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor.           
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Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt 
kostnader som är gemensamma för kommunala skolor och fristående huvudmän. 
Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). 

Fördelning av utfall, budget och prognos per anslag framgår av nedanstående 
sammanställning. 

GVN Anslag Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 
 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Kunskapscentrum nordost 15,9 -4,7 -16,4 -16,4 0,0 0% 

Centralt -2,2 -2,6 -9,8 -9,8 0,0 0% 

Totalt Anslag 13,8 -7,3 -26,2 -26,2 0,0 0% 

 

För de centrala kostnaderna prognostiseras ingen avvikelse. 

 

För Kunskapscentrum nordost prognostiseras ingen avvikelse. Fördelning av 
utfall och budget per verksamhet för Kunskapscentrum nordost framgår av 
nedanstående sammanställning. 

GVN Kunskapscentrum 
nordost 

Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 

 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Administration -0,7 -0,6 -4,0 -4,0 0,0 1% 

Grundvux -1,0 -0,7 -2,7 -2,7 0,0 1% 

Gyvux 18,5 -2,6 -6,6 -6,6 0,0 1% 

SFI -0,8 -0,9 -3,1 -3,1 0,0 0% 

Nettokostnader 15,9 -4,7 -16,4 -16,4 0,0 0% 
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Egen regi 

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver 

i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och språkintroduktion.  

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års 
över- och underskott) avvikelseprognos och budgetomslutning per enhet. 

GVN Egen regi Utfall  Prognos helår exkl. Ombud- Avvikelseprognos Budget  
 

mars ombudgetering geterat helår omslutning 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 2018 

Åva gymnasium -0,6 -1,4 5,1 3,7 112,5 

Täby språkintroduktion -0,1 -0,6 0,6 0,0 12,8 

Täby gymnasiesärskola 0,6 -0,8 2,2 1,4 23,9 

Totalt egen regi 0,0 -2,8 7,9 5,1 149,2 
Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.   

    
 

Åva Gymnasium 
Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Åva gymnasium. 
 

GVN Åva gymnasium Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 

 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Intäkter  26,8 26,9 112,5 112,5 0,0 0% 

Kostnader -27,3 -27,6 -113,9 -112,5 -1,4 1% 

Nettokostnader -0,6 -0,6 -1,4 0,0 -1,4   

Ombudgetering         5,1   

Nettokostnader inkl. ombudgetering         3,7   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 
 

  

Åva gymnasium prognostiserar ett negativt resultat på 1,4 mnkr. Inklusive 
ombudgetering av tidigare års överskott prognostiseras en positiv avvikelse på 
3,7 mnkr. Den positiva prognosavvikelsen beror på ombudgeterat överskott från 
tidigare år.  

  



                     TJÄNSTEUTLÅTANDE  
  
 2018-04-17  
 
  Dnr GVN 2018/21-04 

 

5(6)  

 
Täby Gymnasiesärskola 
Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Täby 
Gymnasiesärskola. 
 

GVN Täby gymnasiesärskola  Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 
 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Intäkter  6,6 6,0 24,5 23,9 0,6 2% 

Kostnader -6,0 -5,8 -25,3 -23,9 -1,4 6% 

Nettokostnader 0,6 0,3 -0,8 0,0 -0,8   

Ombudgetering         2,2   

Nettokostnader inkl. ombudgetering         1,4   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.  
 

  

 

Täby gymnasiesärskola prognostiserar ett negativt resultat på 0,8 mnkr. Inklusive 

ombudgetering av tidigare års överskott prognostiseras en positiv avvikelse på 

1,4 mnkr. Den positiva prognosavvikelsen beror på ombudgeterat överskott från 

tidigare år. 

 

Täby Språkintroduktion 

Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Täby 

Språkintroduktion. 

 

GVN Täby Språkintroduktion Utfall  Budget Prognos  Budget  Avvikelseprognos 
 mars mars helår helår helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Intäkter  3,3 3,5 12,8 12,8 0,0 0% 

Kostnader -3,4 -3,0 -13,4 -12,8 -0,6 5% 

Nettokostnader -0,1 0,4 -0,6 0,0 -0,6   

Ombudgetering         0,6   

Nettokostnader inkl. ombudgetering         0,0   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

 

Täby språkintroduktion prognostiserar ett negativt resultat på 0,6 mnkr. Inklusive 

ombudgetering av tidigare års överskott prognostiseras ingen avvikelse. 

 

 

 

Patrik Forshage 
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Utbildningschef 


