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Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
 

Övriga närvarande Carola Therner facklig representant Lärarförbundet  
Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund 
Lennart Lundahl, revisor 
 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering, Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragraf § 19 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 19 Dnr 2019-000024  

Bokslut år 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2018. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor. Det har varit stora kostnader för 
inhyrd personal och personalavveckling inom förvaltningsgemensam 
verksamhet. Kostnaden för köp av utbildning för gymnasieelever blev 
betydligt högre än budgeterat. I delårsbokslutet prognostiserades ett 
överskott på 300 tusen kronor. Kostnaden för köp av platser i andra 
kommuner och i fristående verksamheter blev högre än förväntat. 
Återbetalning av ett statsbidrag gjorde att intäkterna blev lägre än 
prognostiserat. Intäkterna från statsbidrag för vuxenutbildningen och 
svenska för invandrare blev lägre vilket gjorde att resultaten för dessa 
verksamheter blev sämre än förväntat.  

Verksamhetsmålen för barn- och utbildningsnämnden ändrades inför 2018 
från 13 till 8 mål. Sex av dessa går att utvärdera i dagsläget varav två 
uppnås.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-02-20 
Bokslut, barn- och utbildningsnämnden år 2018 
Måluppfyllelse, barn- och utbildningsnämnden    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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