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Sammanfattning
Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,1 mnkr efter april månad.
Resultatet för samma period föregående år 2020 uppgick till -14,8 mnkr, vilket indikerar att
förutsättningarna för att nå en ekonomi i balans har förbättrats, men utmaningarna är fortsatt
stora, och ytterligare åtgärder kommer att krävas under hösten 2021.
Den andra prognosen för året visar på ett negativt resultat på -13,7 mnkr för budgetår 2021.
Det är alltså en försämring av årets första prognos per februari som uppgick till -6,3 mnkr.
Barn- och elevvolymerna ligger i stort sett inom budgeterat antal, med vissa mindre
avvikelser med undantag för fritidshemsverksamheten där antalet barn kraftigt understiger
beräknat antal. Den nya befolkningsprognosen per mars 2021 indikerar att antalet barn i
åldersgruppen 1-15 år blir något högre än föregående års prognos. Barn- och elevtalen
kommer därför att följas noga under året.
Det är fortsatt mycket ansträngt i verksamheterna till följd av pandemiläget. Flera förskolor
och skolor har tvingats stänga helt eller delvis under perioden, och högstadieskolorna har i
stor utsträckning bedrivit växelvis fjärr- och distansundervisning. Detta kan komma att få
såväl ekonomiska konsekvenser som påverkan på elevernas resultat.

Prognos måluppfyllelse, uppdrag och indikatorer

Målområde

Inriktningsmål
som nämnden
bidrar till
Prognos

Nämndens
uppdrag inom
målområdet
Prognos

Indikatorer som
nämnden
ansvarar för

1: En sund och hållbar ekonomi
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på
ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ej utvärderat

3: En innovativ och serviceinriktad
organisation
4: En kunskapsinriktad skolkommun

5: En trygg och säker kommun

Ej utvärderat

6: En sammanhållen och företagsvänlig
kommun

Ej utvärderat

7: En inkluderande kommun

Ej utvärderat

Barn- och utbildningskontoret bedömer att flertalet uppdrag kommer att slutföras under året.
Många indikatorer följs inte upp i samband med delår 1. Dessa har utelämnats i denna
rapport, och redovisas i samband med delår 2 eller i årsredovisningen.
När det gäller målområde 4 är måluppfyllelsen i dagsläget osäker till följd av pandemisituationen. Ny bedömning lämnas i samband med delår 2.
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Mål, indikatorer och uppdrag
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi
Målet om ekonomi i balans för egen regin kommer sannolikt inte uppnås fullt ut under 2021.
Utfallet kommer att påverkas av hur pandemisituationen utvecklar sig under året,
elevökningen, och förskole- och skolenheternas möjligheter att anpassa verksamheten till
beslutad barn- och elevpeng.
Inriktningsmål

Bedömning

1.1 En ekonomi i balans

Nämndens uppdrag inom målområde 1
Status

Uppdrag
Uppdrag från KF: Översyn av kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i
samlade effektiviseringsunderlag
Kommentar:
Effektiviseringsunderlag är framtagna och rapporterade till kommunstyrelsekontorets
ekonomiavdelning tillsammans med nulägesanalys för barn- och skolnämnden.

Nämndens initiativ inom målområde 1
Status

Nämndens initiativ

Översyn av resursfördelningsmodell (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan
(2020)
Kommentar:
Steg 1 i översynen är en genomlysning av befintlig barn- och elevpeng och dess ingående komponenter.
Framtagande av en operativ lokalresursplan för barn- och skolnämndens
verksamheter (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2020)
Kommentar:
OLRP är påbörjad och fortskrider enligt planering. Den kommer att presenteras vid BSN sammanträde i
september.
Ta fram tydliga kriterier som kan tillämpas för när förvaltningen ska initiera förslag till
nedläggning av skolor och förskolor (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan
2020)
Kommentar:
Arbetet med att ta fram kriterier för bedömning av om en förskola eller skola ska drivas vidare har påbörjats. En
workshop med skolchefer, verksamhetschefer och representanter från barn- och skolnämndens arbetsutskott
genomfördes under december 2020. Uppdraget har koppling till arbetet med den operativa lokalresursplanen
för barn- och skolnämnden som redovisas för barn- och skolnämnden i juni 2021. Därefter kommer uppdraget
med att ta fram kriterier för nedläggning att slutföras. Redovisning till barn- och skolnämnden sker under
hösten 2021.
Genomföra en översyn av riktlinjerna för skolskjuts

Indikatorer för uppföljning av målområde 1
Indikator 2021
BSN Budgetföljsamhet (grad av
budget-avvikelse i %)

Målvärde
2021

Utfall

Prognos
Helår 2021

Värde Helår
2020

0.0%

-2,3%

-1,2%

-2.8%
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MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och
klimatmässigt hållbart sätt
Inriktningsmål

Bedömning

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Nämndens uppdrag inom målområde 2
Uppdrag

Status

Uppdrag från KF: Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter
Åtgärd
Tydliggöra vad som räknas som lokalt och närodlat

Beskrivning
Samsyn om vad begreppen innebär.
Vad innebär begreppen för Norrtälje kommun

Kommentar:
För att det ska vara tydligt för alla vad som avses med lokala och närodlade produkter i Norrtälje kommun bör
begreppen definieras och fastställas i kommunens övergripande kostpolicy som gäller för alla nämnder. En
workshop med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda är planerad att genomföras under septemberoktober 2021.
Möjliggöra för lokala aktörer att lämna anbud vid
Öka mängden lokala producenter som kan leverera
upphandling av livsmedel
produkter till kommunen.
Kommentar:
Nuvarande livsmedelsavtal löper ut i mars 2022. Arbetet med att upphandla en ny livsmedelsleverantör är
påbörjat (mars 2021). Upphandlingen sker i samarbete mellan Norrtälje kommun och Tiohundra. Tidigare har
livsmedelsupphandlingen skett inom STONO-samarbetet.
Upphandlingen delas upp i ett stort huvudavtal, ett mindre mejeriavtal samt en E-tjänst för direktupphandling av
mindre volymer. Anledningen till att anbudet inte delas upp i fler varukorgar är att hålla nere mängden
transporter samt tillgången till lokala producenter och leverantörer.
Som komplement skapas en E-tjänst för lokala leverantörer. E-tjänsten möjliggör direktupphandling utifrån
säsong och tillgång. Lokala leverantörer kan anmäla i E-tjänsten när de har en råvara att leverera, därefter
utvärderas anmälan och ett eventuellt avtal upprättas. E-tjänsten syftar till att möjliggöra för lokala leverantörer
att leverera mindre volymer efter säsong samt minska matsvinnet i kommunen. När leverantörer anmäler
intresse att leverera matchas de mot våra enheter gällande geografisk placering och volym. En prototyp till etjänst är skapad, och ska testas under hösten 2021.
Utbilda och inspirera kökspersonal i hantering av
Ökad mängd lokala råvaror som används i
lokala råvaror
kommunens kök.
Ej påbörjat
Tydliggöra vilka lokala produkter som går att köpa in
Ökad mängd lokala råvaror som används i
redan i dag via grossist
kommunens kök.

Uppdrag

Status

Uppdrag från KF: Minska matsvinnet i samband med skolmåltider

Åtgärd

Beskrivning

Upprätta digitalt system för att samla in uppgifter om
matsvinnet på förskolor och skolor.

Möjliggöra mätning av matsvinn i hela
produktionskedjan från produktion till servering enligt
Livsmedelsverkets riktlinjer.

Kommentar:
Ett system för inrapportering är klart. Tillagnings- och mottagningskök kan rapportera in data gällande matsvinn
genom ett digitalt formulär som sedan s
Vårterminens mätning kommer att ske i under vecka 20 (17-21/5). Mätningen omfattar s.k. serveringssvinn och
tallrikssvinn.
.
Utveckla och säkerställa påbörjad mätning av
Kunskap om nuläge och önskat läge.
matsvinn.
I vilka kök har vi mest matsvinn och varför? I
tillagningskök eller i mottagningskök.
Ta fram en åtgärdsplan kopplat till mätningarna
Ökad medvetenhet hos kökspersonal, barn och
elever om var och varför matsvinn uppstår.
Lägre livsmedels-kostnader i måltids-produktionen.
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Uppdrag

Status

Uppdrag från KF: Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i
respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21
Åtgärd
Beskrivning
Upprätta system för datainsamling av
Möjliggöra uppföljning och framtagande av
växthusgasutsläpp, samt ta fram basvärden för
beslutsunderlag för åtgärdsplan.
indikatorer.
Kommentar:
Arbetet med att upprätta ett system för datainsamling av växthusgasutsläpp och basvärden för indikatorer är
försenat vad gäller den del som avser fossilbränslefri energianvändning och utsläpp från personalens
tjänsteresor. Ett samarbete med kommunens hållbarhetsstrateg pågår för att hitta relevanta indikatorer som är
möjliga att följa upp och hur de ska formuleras.

Indikatorer för uppföljning av målområde 2
Indikator 2021
BSN Matsvinn skolmåltider (kg)
Förskola
Grundskola
Tillagningskök
Mottagningskök

Målvärde
2021

Utfall

Prognos
Helår
2021

Värde
Helår
2020

-25%
75 g/p
45 g/p
45 g/p
75 g/p

100 g/p
60 g/p
60 g/p
100 g/p

-25%
75 g/p
45 g/p
45 g/p
75 g/p

Värde för utfall (mätvecka maj) kompletteras i senare version.
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal
organisation – som sätter invånaren först
Inriktningsmål

Bedömning

3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till
och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Nämndens uppdrag inom målområde 3
Status

Uppdrag
Uppdrag från KF: Införande av tjänstegarantier och uppföljning av beslutade tjänstegarantier

Kommentar:
Uppföljning av befintliga tjänstegarantier har genomförts. Ny tjänstegaranti ska tas fram under året.

Nämndens initiativ inom målområde 3
Status

Nämndens initiativ
Barn och skolnämndens initiativ: Öka antalet e-tjänster

Indikatorer för uppföljning av målområde 3
Indikator 2021
BSN Antal tjänstegarantier
BSN Efterlevnad av tjänstegaranti
BSN Antal e-tjänster

Målvärde
2021

Utfall

Prognos
Helår 2021

Värde Helår
2020

3
100%
15

2
100%
13

3
100%
15

2
100%
12
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MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där
barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential
Inriktningsmål

Bedömning

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Ej utvärderat

Nämndens uppdrag inom målområde 4 (sammanställning)
Uppdrag
1

Status

2

Uppdrag från KF: Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska
skolfrånvaron (upprepad eller längre frånvaro enligt skollagens definition)
Uppdrag från KF: Utreda införandet av en resursskola

3

Uppdrag från KF: Utreda formerna för en särskild satsning på särskilt begåvade elever

4
5

Uppdrag från KF: Utveckla studie- och yrkesvägledningen
Uppdrag från KF: Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Färsna
Naturcentrum
Uppdrag från KF: Införa en vikariebank

6
7

8

9

Uppdrag från KF: Genomföra en satsning på barns- och ungas psykiska hälsa (KSON
ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den s.k. BUS-överenskommelsen ”barn
och unga i samverkan”)
Uppdrag från KF: Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i
riskzon, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och annan komplex
problematik. (Förslaget ska innehålla såväl ekonomisk som personell konsekvensanalys,
KSON ska bjudas in att delta i arbetet).
Uppdrag från KF: Samverka med teknik- och klimatnämnden (TKN) för att genomföra ett
skolgårdslyft

Uppdrag 1: Åtgärdsplan för att minska problematisk skolfrånvaro
Åtgärd

Beskrivning

Inrätta arbetsgrupp inom centrala elevhälsan
bestående av samordnare, kuratorer och behandlare
som ska stödja skolenheterna runt elever med
upprepad eller längre frånvaro

Kompetenshöjning i rektorsgruppen om lagkrav och
arbetssätt.
Ökad likvärdighet.
Minskad frånvaro, ökad trivsel och höjda
kunskapsresultat hos elevgruppen

Kommentar:
Arbetsgrupp är upprättad inom Centrala elevhälsans försorg. Gruppen består av handläggare och
närvarosamordnare. En kartläggning av rektorernas behov av stöd är påbörjad och leds av
närvarosamordnaren. När kartläggningen är klar kommer en plan upprättas för arbetet med några av de skolor
som har värst skolfrånvaro.
Uppföljning av upprepad och längre frånvaro i
Kompetenshöjning i rektorsgruppen om lagkrav och
samband med varje rektorsmöte
arbetssätt.
Ökad likvärdighet.
Minskad frånvaro, ökad trivsel och höjda
kunskapsresultat hos elevgruppen
Kommentar:
Uppföljning har skett med det har varit svårt att dra slutsatser utifrån påverkan av Coronapandemin.
Säkerställa tillämpning av dokumenterad process i
Kompetenshöjning i rektorsgruppen om lagkrav och
Skolfyren för att uppmärksamma, utreda och
arbetssätt.
rapportera frånvaro
Ökad likvärdighet.
Minskad frånvaro, ökad trivsel och höjda
kunskapsresultat hos elevgruppen
Kommentar:
Processen i Skolfyren följs men det har varit problematiskt då vissa steg i denna process inte är till belåtenhet.
Förlag till förändringar är under framtagande av teamet som jobbar med närvaron. Plan för samverkan mellan
rektorer, elevhälsoteam och närvarosamordnaren är under framtagande.
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Uppdrag 2: Utreda införandet av en resursskola
Titel

Beskrivning

Initiera en utredning för att se över behov och
möjligheter att starta en kommunal resursskola

Initiera en utredning för att se över behov och
möjligheter att starta en kommunal resursskola
Utredningen leder till att nämnden kan ta ett
välgrundat beslut om att föreslå eller avslå att
Norrtälje kommun ska ansöka om att få starta en
kommunal resursskola Resurs tillförs för en utredare,
50%, under perioden 1 mars tom 31 december.
Slutrapport redovisad i nämnd. EC ERA BSN 202112-13

Kommentar:
Utredningen har startat och pågår enlig planeringen.

Uppdrag 3: Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever
Titel

Beskrivning

Inrätta arbetsgrupp med representanter för
Ökad likvärdighet, höjda kunskaps-resultat, ökad
rektorsgrupp, elevhälsopersonal och lärare i syfte att
närvaro och ökad trivsel hos berörd elevgrupp.
synliggöra arbets-metoder för att bättre kunna
uppmärk-samma, möta och undervisa särskilt
begåvade elever
Kommentar:
En arbetsgrupp bestående av rektorer och psykolog från Centrala elevhälsan har arbetat med detta en gång i
månaden under våren 2021. Utkast till handlingsplan är klar med intention att implementera planen till skolstart
hösten 2021.

Uppdrag 4: Utveckla studie- och yrkesvägledningen
Titel

Beskrivning

Ta fram handlingsplan på lokal nivå för studie- och
yrkesvägledning

Ökad likvärdighet och kontinuitet mellan skolformerna
och en gemensam nivå för den studie- och
yrkesvägledande verksamheten från förskoleklass till
vuxenutbildning i Norrtälje kommun

Kommentar:
Handlingsplan är framtagen och implementerad under hösten 2020. Vid utvärdering i april 2021 var samtliga
grundskolor i Norrtälje kommun igång med jobbet med SYV-planen.

Uppdrag 5: Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Färsna
Naturcentrum
Titel

Beskrivning

Upprätta centralt avtal med Färsna Naturcentrum för
Förskolor och skolor tar del av Färsna Naturcentrums
2021
utbud i enlighet med avtalet.
Kommentar:
Avtal mellan barn- och utbildningskontoret och Norrtälje Naturcentrum är upprättat och undertecknat i mars
2021. Avtalet följs upp löpande under året.

8

Uppdrag 6: Införa vikariebank
Titel

Beskrivning

I ett första skede vidmakthålls en central
Säkrad vikariehantering samt framtida
vikariesamordning för all verksamhet. Samordning
kompetensförsörjning
och vikariebank kommer succesivt att digitaliseras.
Kommentar:
En heltidstjänst samordnar vikarier till hela förskolan och grundskolans verksamheter samt Rodengymnasiets
skolkök. Enheterna kontaktar samordnaren främst när de inte kan tillsätta timvikarier vid kortsiktiga behov.
Behoven kan vara såväl akuta som planerade. I överenskommelse med rektor kan vikariesamordnaren ta hand
om bokning av mattransport då det saknas personal till skolköken för att tillaga skolmåltider. I vikariebanken
ingår ca 90 personer riktade mot den pedagogiska verksamheten och ca 30 personer riktade mot
måltidsverksamheten. HR-avdelningen, tillsammans med vikariesamordnaren, rekryterar vikarier till
vikariebanken.
Centralt avtal med Skoljobb.se upprättas med
Säkrad vikariehantering samt framtida
karriärssida för Norrtälje kommun och publicering
kompetensförsörjning
lediga tjänster.
Långsiktigt planeras ett övergripande arbete med
Säkrad vikariehantering samt framtida
arbetsgivar-varumärket, introduktionspaket för
kompetensförsörjning.
nyanställda och kompetensförsörjning kopplat till
verksamhetsförlagd utbildning, prao, näringslivet

Uppdrag 7: Genomföra satsning på barns och ungas psykiska hälsa
Titel

Beskrivning

Anställa två (2) SIP-samordnare (Funktionen SIPBarn och unga som är i behov av hjälp och insatser
samordnare ligger under barn-och utbildningsav flera olika vård- och omsorgsgivare får sina behov
förvaltningens ansvarsområde. Arbetar även mot
tillgodosedda. Insatserna grundas genom analys av
fristående skolor och på uppdrag från annan extern
barnets bästa i fokus
instans och mot alla åldrar inkl. gymnasieskolan)
Kommentar:
SIP-samordnare är anställda och arbetet är startat. Det finns fortsatt behov av tät (och bättre) samverkan med
BUP, HAB och socialtjänsten. Ett förslag på lokal överenskommelse för SIP-samordningen har presenterats på
BUS men i nuläget är vi inte överens i BUS-gruppen. BUS-styrgrupp arbetar vidare med denna fråga.
Anställa två (2) samordnare för psykisk hälsa.
Barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa stöttas
(Funktionen samordnare för ungas psykiska hälsa
genom väl beprövade insatser som grundas genom
ligger under barn-och utbildnings-förvaltningens
analys av barnets bästa i fokus
Ansvarsområde, och arbetar mot grund- och
gymnasieskolan)
Kommentar:
Samordnarna är anställda och har påbörjat en kartläggning över vilka insatser som är pågående i kommunen i
syfte att identifiera eventuella glapp. Presentation i nämnd måndagen den 10/5.

Uppdrag 8: Ta fram förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon
med NPF och annan komplex problematik
Titel

Beskrivning

Anställa en (1) närvarosamordnare Funktionen
Elever som av olika skäl har hög frånvaro får adekvat
närvarosamordnare ligger under barn-och
stöd för att närvara i skolan
skolnämndens ansvarsområde och jobbar mot grundInsatserna grundas genom analys av barnets bästa i
och gymnasieskolan)
fokus
Kommentar:
Närvarosamordnare är anställd och har påbörjat en kartläggning av de behov som finns i kommunen.
Anställa SIP-samordnare Funktionen SIPBarn och unga som är i behov av hjälp och insatser
samordnare ligger under barn-och
av flera olika vård- och omsorgsgivare får sina behov
utbildningskontorets ansvarsområde
tillgodosedda. Insatserna grundas genom analys av
barnets bästa i fokus
Kommentar:
SIP-samordnare anställda. Samverkan mellan instanser utanför BoU behöver dock förbättras och här arbetar
just nu BUS-styrgrupp aktivt med att se över hur detta ska gå till.
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Anställa samordnare för psykisk hälsa. Funktionen
Barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa stöttas
samordnare för ungas psykiska hälsa ligger under
genom väl beprövade insatser som grundas genom
barn-och utbildningsförvaltningens ansvarsområde
analys av barnets bästa i fokus
Kommentar:
Samordnarna är anställda och en kartläggning är påbörjad.

Uppdrag 9 – Samverka med TKN för att genomföra ett skolgårdslyft
Titel

Beskrivning

Inventera och prioritera åtgärder för förbättrad
utemiljö vid de kommunala grundskolorna.

Att skolgårdarna ger incitament till mer fysisk aktivitet
hos eleverna och en god miljö för undervisning
utomhus.
Ökad trygghet.

Kommentar:
Skolgårdslyftet pågår enligt planeringen. Resultatet av vilka insatser som kommer att genomföras presenteras
på barn- och skolnämndens sammanträde den 10 maj.

Nämndens initiativ inom målområde 4
Nämndens initiativ

Status

1

Digital kompetens för elevers kommande utbildningar och arbetsliv.

2

Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå

3

Upprätta förväntansdokument mellan skola, elever och vårdnadshavare (kvarvarande
uppdrag från VP 2020)
Barn- och skolnämndens initiativ: Ta fram ett uppdaterat skolutvecklingsprogram som
även inkluderar fritidshemmen (kvarvarande uppdrag från VP 2020)
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Initiativ 1: Digital kompetens
Titel

Beskrivning

Ta fram en digitaliseringsplan (strategi) för huvudmannens fortsatta arbete med digital kompetens
utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, men även
utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet.

Barn och elever är väl rustade inför kommande högre
studier eller yrkesliv.
Huvudmannen och rektorer har en ökad förmåga att
leda verksamheten utifrån de digitaliserings-behov
som framkommer inom det systematiska
kvalitetsarbetet.
Huvudmannens stödjande insatser inom digitalisering
är både direkta och förebyggande.
Barn- och utbildnings-kontoret har färdiga
krisplaneringar för framtida pandemier eller andra
kris-situationer då verksamheten går över till fjärr- och
distans-undervisning.

Kommentar:
Barn- och utbildningskontorets IT-pedagogiska enhet håller på att färdigställa en förstudie som ska svara på
vad som ska ingå i en digitaliseringsstrategi för barn- och skolnämndens verksamheter. Den nationella
digitaliseringsstrategin för skolväsendet innehåller tre områden; digital kompetens för alla i skolväsendet,
likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Förstudien
ska svara på frågan vad som ska ingå i en lokal digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun som
skolhuvudman. Strategin lägger grunden för en handlingsplan på huvudmannanivå, skolenhetsnivå och
individnivå (pedagog).
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Initiativ 2: Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå
Titel

Beskrivning

Ta fram en kultur- och biblioteksplan både på
huvudmanna- och skolenhetsnivå.

Ökad likvärdighet när det gäller tillgång till
skolbiblioteken och kulturaktiviteter.
Skolbiblioteken och kulturaktiviteter är ett pedagogiskt
stöd i undervisning och lärande.

Initiativ 3: Upprätta förväntansdokument
Titel

Beskrivning

Upprätta förväntansdokument

Att tydliggöra vilka förväntningar som ställs på
vårdnads-havare, elever och skola för att främja och
säkerställa en god samverkan

Kommentar:
Ett förväntansdokument är framtaget och beslutat vid barn- och skolnämndens sammanträde den 15 mars
2021.

Initiativ 4: Skolutvecklingsprogram
Titel

Beskrivning

Utvärdera skolutvecklingsprogrammet 2016-2020

Säkerställa att eventuella misstag i utveckling,
genomförande och utvärdering av programmet inte
återupprepas samt att eventuella positiva effekter av
programmet tas med in i det nya skolutvecklingsprogrammet

Kommentar:
Utvärderingen redovisades den 15 mars på barn-och skolnämndens sammanträde.
Upprätta nytt skol-utvecklingsprogram som tar
Huvudmannen skapar förutsättningar för barn- och
avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet
elevers utveckling och lärande tillsammans med
skolledare, förskollärare, lärare och annan personal
Kunskapsresultaten förbättras för eleverna i
huvudmannens samtliga utbildningsverksamheter och
förbereder eleverna inför kommande utbildningar och
yrkesliv
Alla elever erbjuds en likvärdig förskola och skola
Det systematiska kvalitetsarbetet involverar alla
beslutsnivåer enligt skollagens intention och bidrar till
att Norrtälje kommun bedriver en förskola och skola i
enlighet med styrande dokument
Kommentar:
Insatsen är påbörjad och fortskrider enligt planeringen.
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Indikatorer för uppföljning av målområde 4

Indikator 2021

Målvärde
2021

Utfall
2021

Prognos
Helår
2021

Värde
Helår
2020

BSN Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i
65%
73%
73%
65%
lugn och ro på lektionerna, (kommunala skolor) åk 5
Kommentar:
Resultat från barn-och utbildningsförvaltningens nya utbildningsenkät. Den exakta formuleringen var: Jag har
studiero på lektionerna.
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är
97.0%
95.0%
95.0%
97.0%
trygga i förskolan, kommunala förskolor
BSN Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i
57%
59%
59%
57%
lugn och ro på lektionerna, (kommunala skolor) åk 9
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är
96.0%
94.0%
94.0%
96.0%
trygga i förskolan, kommunala förskolor
Kommentar:
Det är en något minskat värde än förra året. Årets resultat kommer från barn-och utbildningskontorets nya
utbildningsenkät. Tidigare år har den genomförts via Vågavisaenkäten.
BSN Andel (%) elever som tycker att skolan skapar
65%
69%
69%
65%
lust att lära (kommunala skolor) åk 5
BSN Andel (%) elever som tycker att skolan skapar
51%
36%
36%
51%
lust att lära (kommunala skolor) åk 9
Kommentar:
Eventuellt kan elevernas situation med fjärr- och distansundervisning ha påverkat resultaten. Det är ett område
som skolorna måste fortsätta undersöka på enhetsnivå.
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan,
77.0%
79.9%
79.9%
77.0%
kommunala skolor
Kommentar:
Elevunderlaget är förändrat mot föregående år. I vår nya utbildningsenkät har flera årskurser inkluderats än i
tidigare Vågavisa-enkäten. Det innebär en viss osäkerhet i tolkningen av resultatet då elevgruppen har utökats
med framförallt flera högstadieelever.
Skolornas arbete med att öka tryggheten i verksamheten har med största sannolikhet påverkats av pandemin.
Elevunderlaget är åk 3, samt åk 5-9 mot tidigare åk 3,5 och 8.
BSN Andel elever som svarar att de mår psykiskt bra,
78.8%
78.8%
(kommunala skolor)
Kommentar:
Denna fråga kan sägas mäta ”livstillfredställelse” och används av folkhälsomyndigheten som en del i att mäta
psykisk hälsa i undersökningen; Skolbarns hälsovanor. De elever som svarat 6 eller mer anses ha hög
livstillfredsställelse. Denna gräns för hög livstillfredsställelse används i den internationella rapporent där
resultaten från samtliga länder som deltar i Skolbarns hälsovanor redovisas.
Andel elever i våra kommunala skolor som svarar över 6 skiljer sig från 94 % i åk 3, till 63 % i åk 8.
Detta resultat ligger i linje med rapporten Skolbarns hälsovanor där mellan 77% och 93% har hög
livstillfredställelse.
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan,
86.0%
83.6%
83.6%
86.0%
kommunala skolor
Kommentar:
Elevunderlaget är förändrat mot föregående år. I vår nya utbildningsenkät har flera årskurser inkluderats än i
tidigare Vågavisa-enkäten. Det innebär en viss osäkerhet i tolkningen av resultatet då elevgruppen har utökats
med framförallt flera högstadieelever.
Skolornas arbete med att öka tryggheten i verksamheten har med största sannolikhet påverkats av pandemin.
Elevunderlaget är åk 3, samt åk 5-9 mot tidigare åk 3,5 och 8.
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MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både
vardag och kris
Inriktningsmål

Bedömning

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Nämndens initiativ inom målområde 5
Status

Nämndens initiativ

Genomföra fler trygghetsanalyser enligt modellen Trygg skola i fler skolor i
samverkan med Kommunstyrelsen (kvarvarande uppdrag från M&B 2020-22)
Åtgärd
Beskrivning
Att i samråd med kommunstyrelsen identifiera skolor där
Trygghetsanalys på tre skolor ska genomföras
trygghetsanalyser ska genomföras, vidta åtgärder, redovisa Åtgärder ska vidtas efter genomförd analys
och kommunicera dessa.
Uppföljning av arbete
Informera och kommunicera resultat
Kommentar:
Genomlysning av stiftelsen Tryggare Sverige är gjort på Hallsta skola, Rodengymnasiet och Länna skola i
januari-mars 2021. Återkoppling har skett i april 2021. Handlingsplan när det gäller Hallsta skolan och avslut av
Rodengymnasiet och Länna skola. Två nya skolor ska genomlysa under maj-september 2021, Långsjöskolan
och Wigulfskolan.

Nämndens initiativ

Status

Samverka med kommunstyrelsen om möjligheterna för ”seniorer” att ta en mer aktiv
roll i skolverksamheten
Åtgärd
Beskrivning
Utreda möjliga former för seniorer att bidra i
Ökad delaktighet av seniorer i den skolrelaterade
skolverksamheten
verksamheten.
Kommentar:
Insatsen har inte kunnat genomföras p.g.a. pandemisituationen. En plan kommer att tas fram under hösten.

Indikatorer för uppföljning av målområde 5
Indikator 2021
BSN Kostnader för skadegörelse kommunala
förskole- och skollokaler (kr)
Kommentar:
Utfallet är bokfört värde för perioden januari-mars.
Värde grundskolor 2020 = 1 577 tkr

Målvärde
2021

Utfall
230 tkr

Prognos
Helår
2021

Värde
Helår
2020
1 800 000
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MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och
företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap
uppmuntras
Inriktningsmål

Bedömning

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar
arbetstillfällen

Ej utvärderat.

Nämndens uppdrag inom målområde 6
Status

Uppdrag

Uppdrag från KF: Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap
och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande
Åtgärd
Beskrivning
Studie- och yrkesvägledningsplan i Norrtälje kommun
Likvärdig tillgång till personal med sådan kompetens
2021-2024
att elevernas behov av vägledning inför val av
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan
tillgodoses.
Studie- och yrkesvägledningsplan i Norrtälje kommun
Säkerställa att alla elever i åk 8 och 9 får en praoplats
2021-2024
utanför den egna skolan
Se uppföljning av studie- och yrkesvägledning under målområde 4.

Indikatorer för uppföljning av målområde 6
Inga indikatorer följs upp i delår 1.
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar
människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning
Inriktningsmål

Bedömning

7.1 Främja egen försörjning och integration

Nämndens uppdrag inom målområde 7
Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige inom detta målområde

Nämndens initiativ inom målområde 7
Status

Nämndens initiativ
Riktade insatser för nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande.

Åtgärd

Beskrivning

Deltagande i Skolverkets satsning på nyanlända och
flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT19 till och med VT 2022

Andelen elever som når kunskapsmålen för samtliga
ämnen i skolan ökar.
Elever som har behov av stödåtgärder får det
skyndsamt.
Barn och elever känner sig trygga i förskola, skola
och fritidshem.
Barnet/eleven upplever sig ingå i ett sammanhang
och utvecklas efter sina förutsättningar.
Elevernas psykosociala hälsa och närvaro i skolan
ökar.

Kommentar:
Insatsen med att säkerställa processen med att alla nyanlända elever kartläggs enligt lagkravet är genomfört.
Slutredovisning till Skolverket inom insatsen sker i juni 2021.
Utbildning inom Traumamedveten omsorg är genomförd tillsammans med Rädda barnen och Skolverket.
Utvärdering presenteras i december 2021.
Insatsen inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt starta upp enligt planeringen i augusti 2021.

Indikatorer för uppföljning av målområde 7
Inga indikatorer följs upp i delår 1.
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Ekonomi
Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,1 mnkr efter årets första tertial.
Resultatet för samma period föregående år 2020 uppgick till -14,8 mnkr.
Den andra prognosen för året visar på ett negativt resultat på -13,7 mnkr för budgetår 2021.
Underskottet är i korthet hänförligt till:
Verksamhet

Kronor

Kommentar

Volymer

-3 500 000 kr

Skolskjuts
Förskoleverksamhet i kommunal regi
Grundskoleverksamhet i kommunal regi

-1 000 000 kr
-5 000 000 kr
-4 300 000 kr

Förskola & Nivåpeng
grundsärskola
Grundskola och grundsärskola
Enheter och centralt stöd
Enheter och centralt stöd

I prognosen ingår inte beslutad kompensation (15,4 mnkr) till fristående huvudmän för
underskott i den kommunala förskole- och skolverksamheten under 2018-2020. I denna
prognos ingår inte heller åtgärder utifrån förskole- och skolenheters nya handlingsplaner för
ekonomi i balans. Dessa åtgärder kommer att preciseras i prognos 3 per maj.
Barn- och elevvolymerna ligger totalt sett i nivå med budgeterat antal med undantag för
fritidshemsverksamheten där antalet inskrivna elever kraftigt understiger budgeterat antal.
Antalet elever i grundsärskolan överstiger också beräknat antal vilket innebär högre
kostnader för s.k. ”nivåpeng”.
Det är fortsatt mycket ansträngt i förskolor och skolor till följd av pandemiläget, vilket
påverkar såväl ekonomi som förutsättningar för måluppfyllelse vad gäller elevernas resultat.

Driftbudget (tkr)
Prognos

Avvikelse
budget
Helår vs
Prognos 2

Budget
Period
Jan - Apr
2021

Utfall
Jan - Apr
2021

Avvikelse

Avvikelse i
%

Utfall
Jan – Apr
2020

150 964

160 226

9 262

50 321

50 574

252

0.5%

45 999

-1 338 064

-1 361 047

-22 983

-444 721

-454 084

-9 364

-2.1%

-435 559

-5 781

-7 226

-1 445

-1 927

-2 353

-426

-22.1%

-2 237

-1 187 100

-1 200 821

-13 721

-394 399

-403 511

-9 111

-2.3%

-389 560

Konto

Budget
2021

Intäkter
Kostnader
Varav kapitalkostnader
Summa
Driftbudget
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Driftbudget netto per verksamhet (tkr)
Utfall 2020

Budget
2021

Prognos 2
2021

Avvikelse
Budget
Prognos 2

Budget
Jan-april

Utfall
Jan-April

Avvikelse
April

-1 499

-1 681

-1 616

65

-560

-481

79

Övr politisk verksamhet

-381

-395

-391

4

-130

-125

5

Öppen förskola

-642

-431

-489

-58

-140

-147

-7

-367 458

-377 405

-385 831

-8 426

-127 068

-129 380

-2 312

Pedagogisk omsorg

-7 375

-7 456

-8 362

-906

-2 517

-2 691

-174

Fritidshem

-59 444

-64 258

-63 656

602

-21 058

-20 642

416

Förskoleklass

-46 583

-47 779

-48 008

-229

-15 837

-15 909

-72

Grundskola

-621 522

-652 372

-649 235

3 137

-215 784

-215 865

-81

Grundsärskola

-27 714

-20 326

-25 728

-5 402

-6 620

-11 260

-4 640

-344

-906

-517

389

-286

-200

86

-27 322

-14 092

-16 988

-2 896

-4 398

-6 809

-2 411

-1 160 284

-1 187 100

-1 200 821

-13 721

-394 398

-403 509

-9 111

Verksamhet

Barn- och skolnämnd

Förskola

Sysselsättningsåtgärder
Verksamhetsstöd
Summa Netto

Kommentarer till driftbudget per verksamhet
Driftbudget per verksamhet visar nettokostnader per verksamhet enligt den verksamhetsindelning som används i kommunens redovisning och som underlag för den offentliga
statistiken. Det är även på verksamhetsnivå fördelning av resurser sker - från
kommunfullmäktige till nämnd – enligt kommunens gällande styrmodell. Här redovisas
budget och utfall per verksamhetsområde utan hänsyn till huvudmannaskap. Verksamheten
grundskola innefattar kostnader för såväl de kommunala skolorna (kostnader för
undervisning, läromedel, skolmåltider, elevhälsa, lokaler m.m.) som för köp av skolplatser
hos fristående skolor och andra kommuner, samt kostnader för skolskjuts och annan
myndighetsutövning i grundskolan.
Förskola – 8,4 mnkr (prognos)
Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott på – 8,4 mnkr. Underskottet är
delvis hänförligt till något fler barn i förskola än beräknat. Prognosen är osäker, dels p.g.a.
osäkerhet i befolkningsprognosen, men också då antalet barn varierar kraftigt mellan vår och
höst. I dagsläget beräknas ca 15 barn fler än budgeterat (0,5%) på helårsbasis vilket
motsvarar ca 2 mnkr).
Andelen barn i fristående verksamhet ökar, och de kommunala förskolorna kommer att
behöva genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans. I dagsläget redovisar förskoleverksamheten i kommunal regi en prognos på – 4,9 mnkr vilket framförallt är hänförligt till
färre barn än beräknat. Därmed får verksamheten lägre intäkter i form av barnpeng, och kan
fullt ut finansiera personal och andra driftkostnader.
Pedagogisk omsorg – 0,9 mnkr (prognos)
Antalet barn i pedagogisk omsorg överstiger budgeterat antal vad gäller den verksamhet
som bedrivs under dagtid. Däremot är antalet barn i den s.k. ”nattomsorgen” färre än
beräknat. Viss osäkerhet råder vad gäller prognosen för hösten, då ca 15 av 82 inskrivna
barn (april) lämnar till förskoleklass.
Prognosen tar inte hänsyn till föreslagen höjning av ersättningen för barn i åldern 6-12 år i
”nattomsorg”.
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Obligatoriska skolformer (förskoleklass, grundskola, grundsärskola) och fritidshemsverksamheten – 1,9 mnkr (prognos)
Antalet elever i de obligatoriska skolformerna beräknas i prognos 2 till ca 6 707, vilket är ett
tjugotal färre en budget för året. Antalet elever inskrivna i fritidshemmet är också betydligt
lägre än beräknat vilket sannolikt är en effekt av pandemisituationen.
Överskottet vad gäller grundskola och fritidshem är således hänförligt till volymavvikelser,
men också högre intäkter än budgeterat för statsbidrag.
En del av det beräknade överskottet i grundskolan (1 mnkr) är också hänförligt till att
kostnader för skolskjuts i grundsärskola budgeterats på grundskoleverksamheten, men
redovisas som kostnader för grundsärskolan..
Underskottet i grundsärskolan beror på att fler elever skrivits in i grundsärskolan, vilket
innebär ökade kostnader i form av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och s.k. ”nivåpeng”.
Kostnader för skolskjuts i grundsärskolan beräknas till – 2 mnkr).
Verksamhetsstöd – 2,9 mnkr
Kompletteras.

Driftbudget netto per Ansvar (tkr)
Budget
2021

Prognos 2
2021

Avvikelse
Budget
Prognos 2

Budget
Jan-April
2021

Utfall
Jan - april
2021

Avvikelse
Jan-April

-5 353

-4 873

480

-1 777

-1 347

430

-1 030 609

-1 026 513

4 096

-347 903

-343 403

4 500

-12 234

-11 647

587

-4 031

-2 896

1 135

-1 048 196

-1 043 033

5 163

-353 711

-347 646

6 065

Myndighetsutövning Skolchef
Grundskola (60112)

-66 935

-68 077

-1 142

-22 295

-23 882

-1 587

Myndighetsutövning
Skolchef Förskola (60113)

-6 993

-6 993

0

-2 320

-2 458

-138

Modersmål, Studiehandledning
60114

-8 378

-7 994

384

-3 251

-2 200

1 051

Myndighetsutövning Elevhälsan
6016

-56 598

-60 203

-3 605

-18 934

-19 517

-583

S:a 601 Gemensam stödvht.

-138 904

-143 267

-4 363

-46 800

-48 057

-1 257

Grundskola egen regi (612)

0

-4 340

-4 340

2 507

-7 343

-9 850

Förskola egen regi (613)

0

-4 911

-4 910

3 391

2 034

-1 357

Summa Egen regi 612/613

0

-9 251

-9 250

5 898

-5 309

-11 207

Verksamhetsstöd Egen regi (6200)

-0

-5 316

-5 316

30

-2 470

-2 500

Elevhälsan Egen regi (6206)

0

45

45

184

-28

-212

S:a Verksamhetsstöd Egen regi
620

-0

-5 271

-5 271

214

-2 498

-2 712

-1 187 100

-1 200 822

-13 721

-394 399

-403 510

-9 111

Ansvar

FC & Gemensamt stöd (60001)
Barn & Elevadmin. (skolpeng 60002)
Kansli och nämndadm.(60003)
S:a 600 Hemkommun

S:a Barn- och skolnämnden
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Sammanfattning resultat per Ansvar
Ansvar 600 Hemkommun består av kostnader för förvaltningsledning, arvoden till barn- och
skolnämnd, nämndadministration och registratur, viss övergripande myndighetsutövning
såsom barn- och elevadministration, utbetalning av bidrag till fristående utförare m.m.
Det beräknade överskottet är hänförligt till färre elever än beräknat i grundskola och
fritidshem.
Ansvar 601 Gemensam stödverksamhet består av nettokostnader för gemensam
myndighetsutövning som omfattar alla barn och elever oavsett huvudmannaskap. Det gäller
t. ex skolskjuts, modersmålsundervisning, elevhälsans myndighetsutövning i form av beslut
om tilläggsbelopp, nivåpeng m.m.
Underskottet inom central myndighetsutövning är hänförligt till högre kostnader än beräknat
för skolskjuts, samt kostnader tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och nivåpeng för elever i
grundsärskolan.
Förskolor och grundskolor i kommunal regi beräknar ett underskott på 9,2 mnkr. I denna
prognos har inte hänsyn tagits till åtgärder enligt handlingsplan för en ekonomi i balans. Det
gäller även centralt verksamhetsstöd till kommunala förskolor och skolor som redovisar en
prognos på -5,3 mnkr. Här ingår beräknat engångsbelopp till arbetstagare som omfattas av
det nya läraravtalet, och som inte beräknats i budget för 2021 (ca 0,8 mnkr).

Driftbudget Resultaträkning

Intäkter

Utfall
2020

Budget
2021

Prognos
2 2021

Avvikelse
Budget
Prognos 2

Budget
Janapril

Utfall
JanApril

Avvikelse
April

Försäljningsintäkter

2 121

1 898

2 299

401

633

754

121

Taxor och avgifter

54 175

56 799

57 521

722

18 933

18 274

-659

Bidrag, statsbidrag

77 005

63 723

70 994

7 271

21 241

21 135

-106

Momsersättning

22 823

23 113

23 438

325

7 704

8 103

399

Övriga intäkter

6 027

5 431

5 974

543

1 810

2 308

498

162 151

150 964

160 226

9 262

50 321

50 574

253

Köp verksamhet

-399 013

-414 941

-427 199

-12 258

-140 430

-141 475

-1 045

Personalkostnader

-649 130

-648 583

-661 338

-12 755

-212 524

-220 538

-8 014

Lokal och markhyror

-119 357

-118 492

-119 140

-648

-39 497

-39 703

-206

Fastighetskostnader

-1 348

-1 338

-1 094

244

-446

-273

173

Övr. verksamhetskostn.

-45 740

-46 211

-45 334

877

-15 645

-13 015

2 630

Transporter och resor

-35 766

-34 027

-35 062

-1 035

-11 389

-14 087

-2 698

Avskrivning & fin. kostn.

-6 729

-5 781

-7 226

-1 445

-1 927

-2 353

-426

Övriga kostnader

-65 719

-68 692

-64 654

4 038

-22 863

-22 641

222

Summa Kostnader

-1 322 802

-1 338 064

-1 361 047

-22 983

-444 721

-454 085

-9 364

Summa Netto

-1 160 651

-1 187 100

-1 200 821

-13 721

-394 400

-403 511

-9 111

Summa Intäkter

Kostnader
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Sammanfattning resultaträkning
Resultaträkningen visar ett beräknat överskott på intäktssidan, framförallt vad gäller riktade
statsbidrag. På kostnadssidan beräknas ett underskott inom köp av verksamhet, hänförligt till
en högre andel barn/elever i fristående regi. För närvarande beräknas dock volymerna totalt
sett ligga inom eller nära budgeterat antal med undantag för fritidshemmet där antalet barn
kraftigt understiger beräknat antal.
Personalkostnaderna i de kommunala förskolorna och skolorna överstiger budget med -8
mnkr efter årets första tertial. Prognosen för helåret visar på ett underskott på -12 mnkr som
förväntas sjunka något i kommande prognos när enheternas handlingsplaner inarbetats i
prognosen.
Kostnader för transporter och resor visar på en negativ avvikelse på -2,7 mnkr efter april
månad vilket till stor del beror på att budget för året inte är periodiserad utan jämnt fördelad
över 12 månader. Under juli och augusti uppkommer inga eller låga skolskjutskostnader
varför prognosen för helåret endast uppgår till -1 mnkr. Här ingår skolskjutskostnader för
såväl förskoleklass som grundskola och grundsärskola. Överskottet inom övriga kostnader är
i huvudsak hänförligt till interna kostnader inom barn- och skolnämnden eller mellan
nämnder.

Förslag till åtgärder för budget i balans
Prognostiserat underskott, tkr

Beskrivning av åtgärd

Grundskola

Reducering personalkostnader majdecember
Reducerad studiehandledning
Livsmedel måltidsverksamheten
Reducerat antal digitala enheter
Reducering av antal personal

Förskola

Förväntad effekt av åtgärd
under innevarande år, tkr
Specificeras i prognos 3
Specificeras i prognos 3
Specificeras i prognos 3
Specificeras i prognos 3
Specificeras i prognos 3

Förskole- och skolenheternas åtgärder enligt nya handlingsplaner för ekonomi i balans är
inte inräknade i prognos 2, men kommer att preciseras i prognos 3 per maj.
I förskoleverksamheten förbereds för en anpassning av antalet personal till minskat barnantal
från hösten 2021. En översyn av vikariehanteringen pågår för att i större utsträckning fördela
om personal vid frånvaro. Detta försvåras dock av rådande pandemisituation och krav på att
minimera risk för smittspridning. Visstidsanställningar avslutas. I grundskoleverksamheten
planeras personalneddragningar inom flera yrkeskategorier. Vidare planeras åtgärder inom
studiehandledning och skolmåltidsverksamheten.
Sammantaget gäller anställnings- och vikariestopp, i den mån det inte är nödvändigt för att
hålla verksamhet öppen. Åtgärder som kan finansieras med hjälp av det extra statsbidraget
”skolmiljarden” identifieras, och kan komma att påverka fördelningen av bidraget.
Samtliga åtgärder ska riskbedömas och samverkas med fackliga parter.

Investeringar
Konto
Kostnader
Summa
Driftbudget

Budget 2021

Utfall
Jan - apr
2021

Avvikelse

Avvikelse i
%

Utfall
Jan- Apr
2020

-5 000

-145

4 855

97,1%

-1 941

-5 000

-145

4 855

97,1%

-1 941

De investeringsmedel som barn- och skolnämnden förfogar över används uteslutande till
anskaffning av inventarier och utrustning i förskole- och skolverksamheten. Beslut om
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anskaffning motsvarande 3 mnkr har fattats under första tertialet, men inköp har ännu inte
hunnit genomföras och/eller fakturerats.

Volymer1
Förskola 2021
Antal inskrivna barn

Egen regi

Fristående

AK

Summa

Januari

1 526

1 360

31

2 917

Februari

1 551

1 373

38

2 962

Mars

1 569

1 390

38

2 997

April

1 590

1 409

39

3 038

Maj

1 591

1 428

38

3 057

Utfall period maj (medel)

1 565

1 392

37

2 994

Budget period

1 592

1 312

49

2 953

Budget 2021

1 540

1 267

45

2 852

Prognos 2 2021

1 482

1 347

38

2 867

Andel (utfall)

52,3%

46,5%

1,2%

100,0%

-58

80

-7

Summa: 15

Differens Prognos 2-Budget

Antalet barn i förskola under 2021 beräknas bli i genomsnitt 15 barn fler än budgeterat.
Prognosen är dock mycket osäker då 15 barn bara är 0,5% av budgeterat antal.

Dagomsorg

Nattomsorg
Fristående

Nattomsorg
kommunal

Summa

Januari

77

10

8

95

Februari

80

11

8

99

Mars

79

12

8

99

April

82

11

11

104

Maj

82

11

11

104

Utfall period maj (medel)

80

11

9

100

Budget 2021

68

17

8

93

Prognos 2 2021

75

11

10

96

Differens Prognos 2-Budget

7

-6

2

Summa: 3

Pedagogisk omsorg 1-12 år

1

Avsert folkbokförda elever.
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Antalet barn i pedagogisk omsorg ”dagtid” beräknas överstiga budget med 7 barn, medan
”nattomsorgen” beräknas få 4 barn färre än budgeterat.

F-klass & Grundskola
Antal elever

Egen regi

Fristående
Norrtälje

Annan
kommunal

Fristående
utanför

Summa

Januari

4 926

1 471

106

45

6 548

Februari

4 923

1 470

111

47

6 551

Mars

4 925

1 470

109

46

6 550

April

4 939

1 468

112

46

6 565

Maj

4 940

1 469

114

46

6 569

Utfall period maj (medel)

4 931

1 470

110

46

6 557

Budget period maj

5 005

1 507

108

46

6 666

Budget 2021

5 015

1 504

110

49

6 678

Prognos 2 2021

4 954

1 534

110

50

6 648

Andel (utfall)

75,2%

22,4%

1,7%

0,7%

100%

-61

30

0

1

Summa:-30

Egen regi

Fristående
Norrtälje

Annan
kommunal

Fristående
utanför

Summa

Januari

44

11

2

3

60

Februari

44

11

2

3

60

Mars

48

11

2

3

64

April

52

11

2

3

68

Maj

52

11

2

3

68

Utfall period maj (medel)

48

11

2

3

64

Budget period maj

44

8

5

3

60

Budget 2021

37

13

1

0

51

Prognos 2 2021

49

13

2

2

66

75,0%

17,2%

3,1%

4,7%

100%

12

0

1

2

Summa:15

Differens Prognos 2 - Budget

Grundsärskola

Andel (utfall)
Differens Prognos 2 - Budget

Antalet elever i förskoleklass och grundskola beräknas bli ca 30 elever färre än budgeterat,
medan antalet elever i grundsärskolan beräknas bli ca 15 fler än budgeterat. Prognosen för
grundsärskolan i egen regi kan ändå vara för lågt beräknad då ett flertal ärenden om
inskrivning i grundsärskolan är under utredning.
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Viktiga händelser
Barn- och skolnämndens verksamheter har under årets första fyra månader präglats starkt
av den pågående pandemin, och flera förskolor och skolor har i samråd med smittskyddsläkare stängt ner verksamheten helt eller delvis för att förhindra smittspridning. Flera
högstadieskolor har under perioden tillämpat växelvis fjärr- och distansundervisning i syfte
att minska trängseln i lokalerna. Det är ett mycket ansträngt läge i många förskolor och
skolor.
Norrtälje kommun har under perioden fått ett extra statsbidrag på totalt 5,4 mnkr, varav 3,9
mnkr fördelats till barn- och skolnämnden. Bidraget ska användas för att säkerställa
undervisningen för elever i förskoleklass och grundskola vid rådande pandemi.
Skolval till läsåret 2021/22 har genomförts under perioden. Platsbristen är akut på några
skolor, och flera elever som sökt till förskoleklass till Frötuna, Kvisthamra, Svanberga och
Riala skolor har inte kunnat beredas plats i den önskade skolan. När det gäller skolvalet till
årskurs 7 har de flesta elever kunnat beredas plats i vald skola.
Den fristående huvudmannen Freinetskolan Mimer ekonomisk förening har av
Skolinspektionen godkänts som huvudman för en fristående grundskola i Norrtälje
(Tingshuset). Därmed kan Freinetskolan utöka antalet elever hos huvudmannen från läsåret
2021/22. Huvudmannen har också fått godkännande av barn- och skolnämnden att utöka
antalet barn i förskoleverksamheten med ca 30 barn från hösten 2021.
Den fristående huvudmannen Kunskapsförskolan Koncept Östhamra AB startade upp
Kunskapsförskolan Björnö i januari 2021. Förskolan har per april 52 barn inskrivna i
verksamheten.
Den operativa lokalresursplanen håller på att färdigställas, och kommer att redovisas i barnoch skolnämnden i september 2021.. Därmed får barn och skolnämnden utförligare underlag
för att fatta beslut om prioriterade och nödvändiga lokalanpassningar och
organisationsförändringar på såväl kort som längre sikt.

Riskanalys (inklusive Covid 19)
Det ekonomiska läget i de kommunala förskolorna och skolorna är fortsatt mycket ansträngt,
och det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2021.
En ny befolkningsprognos per mars 2021 visar att antalet elever i såväl förskola som skola
fortsätter att öka, även om ökningstakten vad gäller barn i förskoleålder har skrivits ner
något. Antalet elever i åldern 6-15 år beräknas däremot öka något mer än vad föregående
prognos per mars 2020 indikerade.
Fler elever i grundskolan är välkommet, och förbättrar förutsättningarna för de kommunala
skolorna att bedriva verksamheten inom beslutad budget, men kan också leda till svårigheter
om utökningen sker i de områden där bristen på skolplatser redan är stor. Det kan då bli
nödvändigt att erbjuda plats vid andra skolenheter med längre resvägar för elever och
vårdnadshavare, och det kan också leda till högre kostnader för skolskjuts.
Osäkerhet i befolkningsprognosen och svårigheten att bedöma barn- och elevantal på
enhetsnivå innebär en risk för att förskolor och skolor räknar med för många barn och/eller
elever, överskattar sina intäkter och därmed bygger en för stor personalorganisation. Det
innebär också att underlaget för centrala stödfunktioner blir lägre. Det bör framhållas att även
mindre förändringar i barn- och elevtalet på en skolenhet kan få svåra ekonomiska
konsekvenser för enheten, då det inte alltid är möjligt att anpassa klasstorlekar och
personalresurserna proportionellt mot minskat elevtal. Det är också därför det inte alltid är
önskvärt att ta in fler elever i en årskurs, även om lokalerna i sig medger fler elever.
Bedömningen är dock i nuläget att de kommunala enheterna gjort en ”försiktighetsprognos”
vad gäller barn- och elevantalet från hösten 2021.
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Utvecklingen av pandemisituationen utgör en fortsatt stor risk både vad avser de ekonomiska
förutsättningarna, men också för elevernas kunskapsresultat. Enheterna har under våren fått
kompensation för sjuklönekostnader vilket delvis täckt upp för vikariekostnader. Den del av
”skolmiljarden” som fördelats till kommunens om huvudman kommer också att täcka upp för
vissa oförutsedda kostnader i verksamheten. Pandemiläget har också lett till förseningar i
utförandet av vissa uppdrag i verksamhetsplanen.

Kommunen som arbetsgivare
Hur har verksamheten arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare under perioden?
Barn- och utbildningskontoret arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bygga
medskapande medarbetare och en gemensam ansvarskultur genom hela organisationen, via
chefer och medarbetare i samtliga led. Stort fokus har lagts på kärnuppdraget och
utvecklingen av detta. En förvaltningsgemensam organisation har byggts utifrån att ge
maximalt stöd till enheterna. Systematiskt arbete med verksamhets- och chefsstöd,
kvalitetsutveckling och kompetensutveckling är avsett att bygga stabilitet och långsiktigt
ansvarstagande.
Vilka är de största utmaningarna respektive positiva lärdomarna till följd av de
ändrade arbetsförhållandena som den pågående pandemin medfört?
Pandemin har inneburit en stor osäkerhet, föränderlighet och krav på anpassningsförmåga.
De största utmaningarna har legat i att bedriva kärnverksamhet, omsorg och utbildning
utifrån lagstadgade uppdrag och samtidigt ta hänsyn till råd, rekommendationer och
uppmaningar som påverkar arbetet och förutsättningarna kraftfullt. Utmaningen har legat
i att hastigheten på utvecklingsarbetet varit för låg i förhållande till den akuta påverkan på
verksamheten. Med snabba förändringar har pandemin skapat utmaningar genom
omställning mot fjärr- och distans, allokering av resurser, riskanalyser och systematiskt
arbetsmiljöarbete. Positiva lärdomar ligger i att systematiskt stämma av verksamheten för att
få full kontroll, förmågan till omställning och omdanande mot mer digitala arbetssätt, vilket
ger större kvalitetsutveckling och möjlighet för verksamheten att möta enskilda individers och
gruppers behov.
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