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1 Ekonomisk sammanställning
EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr

Drift

Budget 2019 Budget 2020

Verksamhetens intäkter
Avgifter
Övriga intäkter

Plan 2021
exkl.
prisutv.

Plan 20222
exkl.
prisutv.

20 100
0
20 100

20 950
0
20 950

21 804
854
20 950

22 264
1 314
20 950

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader

-230 200
-8 125
-637
0
-219 606
-1 832

-246 600
-8 475
-647
0
-235 279
-2 199

-257 793
-8 475
-647
0
-246 472
-2 199

-263 488
-8 475
-647
0
-252 167
-2 199

Nettokostnad
Nettoinvesteringar

-210 100
0

-225 650
0

-235 989
0

-241 223
0

Kostnader inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser huvudsakligen volymer.
Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 0,85 mnkr respektive 16,4 mnkr mellan
2019 och 2020, vilket innebär en ökad nettokostnad på totalt 15,6 mnkr (7,4 procent) till
225,65 mnkr för 2020. I plan 2021 och 2022 har hänsyn tagits till ökade och minskade
volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräkningen är generellt 2 procent förutom
lokaler som har uppräknats 1,5 procent samt länsprislistan för gymnasiet som har uppräknats
1procent. Utöver detta ingår politiska satsningar på totalt 1,05 mnkr inom det kommunala
aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen. Se bilagor A1-C, F och extra bilaga
länsprislistan för mer information kring bruttokostnad och intäkt per verksamhetsområde,
anslag, peng och förslag till länsprislista.
Budget 2020
Verksamhetsområden
Nämnd
Stab
Kommunala aktivitetsansvaret
Ungdomsmottagningen
Gymnasium
Gymnasieverksamhet
Stöd i gymnasieskola
Modersmål i gymnasiet
Gymnasiesärsk ola

Kostnad

Intäkt

Netto

-918
-2 940
-2 023
-5 442

0
0
350
2 600

-918
-2 940
-1 673
-2 842

-202 035
-4 024
-743

15 807
156
0

-186 228
-3 868
-743

-13 888

537

-13 351

Vuxenutbildning
Adm & ledn för myndighetsutövn
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxen- och påbyggnad
Svenska för invandrare

-2
-2
-4
-4

200
380
200
600

0
1 500

Särvux

-1 207
-246 600

Totalt

0

-2
-2
-4
-3

Netto i %
0,4%
1,3%
0,7%
1,3%

82,5%
1,7%
0,3%
5,9%

200
380
200
100

1,0%
1,1%
1,9%
1,4%

0

-1 207

0,5%

20 950

-225 650

100%
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2 Mål- och resultatstyrning
Kommunens nya vision lyder :
Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.
I Visionen lyfts fyra strategiska områden fram
 Kvalitet
 Trygghet
 Valfrihet
 Hållbar framtid
Visionen tydliggörs bland annat genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas
resultatmål. Som en del av kommunens mål – och resultatstyrning tar respektive nämnd fram
resultatmål, resultatindikatorer och mätmetod utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Resultatmål för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga angående förskola och skola vid
kontakt med kommunen.
 Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer.
 All personal inom gymnasieskolan har god kompetens kring funktionsvariationer hos
elever.
 Alla elever på nationellt program går ut med gymnasieexamen inom tre år.
 Alla elever är trygga i sin gymnasieskola.
 Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för personer med funktionsnedsättning
och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
 Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.
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Måltabell GVN 2020
Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Resultatmål för Förskole- och grundskolenämnden

Invånarna ska uppleva en
professionell service av högsta
kvalitet och ett gott bemötande i all
kommunal service.

Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga angående
förskola och grundskola vid kontakt med kommunen

Indikator: Andel som får adekvat svar på fråga ang.
förskola/grundskola per telefon vid kontakt med
kommunen i servicemätning KKIK
Indikator: Andel som inom en arbetsdag får svar på
fråga ang. förskola/grundskola via e post i
servicemätning KKIK
Österåker ska ha en ekonomi i balans. Ingen negativ budgetavvikelse förutom volymer
Indikator: Åtgärdsplan vid eventuell negativ
avvikelse.

Målnivå

85procent

85procent

Ingen
avvikelse

Österåker ska vara bästa skolkommun Alla elever på nationellt program i gymnasieskolan går ut med
i länet.
gymnasieexamen
80procent
Indikator: Andel med gymnasieexamen efter tre år
Kommunen har kännedom om sysselsättning hos
alla som ingår i målgruppen för KAA (16-20 år)
100procent
Indikator: KAA har en etablerad kontakt med alla
unga inom målgruppen
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet All personal har god kompetens kring funktionsvariationer hos
på omsorg för äldre och personer
gymnasieelever
med funktionsnedsättning.
100procent
Indikator: Antal gymnasieskolor i kommunen som
deltar i kompetenshöjande utbildningar kring
funktionsvariationer
Österåker ska ha en trygg miljö.
Gymnasieelever är trygga i sin gymnasieskola
Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i 100procent
sin gymnasieskola
Österåker ska utveckla ett långsiktigt Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och
hållbart samhälle där goda
elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig
förutsättningar ges för människa,
lärandemiljö. (Agenda 2030 mål 4A)
miljö och natur att samverka.
Årligen
Indikator: Plan för utbyggnad av nya gymnasieskolor
revideras årligen
Stark och balanserad tillväxt Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och
Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt reproduktiv hälsovård (Agenda 2030 mål 3.7)
och ekonomiskt hållbar.
4 500
Indikator: Antal besök på Ungdomsmottagningen
besök
årligen

Källa: Service och bemötande – servicemätning KKIK, nyckeltal – Skolverket, kundnöjdhet/trygghet - enkät
gymnasieantagningen StorSthlm

Åtgärder för måluppfyllelse
Huvudsakligen ligger resurser för att nå nationella och kommunala mål i den peng som
fördelas till huvudmän för gymnasieutbildning. Under Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden organiseras även det kommunala aktivitetsansvaret och
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ungdomsmottagningen som genom sina respektive insatser bidrar till måluppfyllelse inom till
exempel genomströmning i gymnasieskolan och trygghet. Politiska satsningar 2020 omfattar
förstärkning inom dessa verksamheter.
Resultatmålen för Kommunfullmäktiges miljömål är nya för 2020 och är framtagna med
utgångspunkt i Agenda 2030. I nämndens årsbokslut för 2020 redovisas resultat och kvalitet.
Uppdrag i budget 2020
Förutom mål – och resultatstyrning omfattar den politiska styrningen även specifika uppdrag
till nämnderna från Kommunfullmäktige. Om inget annat anges redovisas uppdragen löpande
i nämnd och återrapporteras till Kommunfullmäktige.
Uppdrag 27. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda det framtida
behovet av SFI och språkintroduktion i kommunen och hur det bör organiseras.

3 Strategiska styrtal
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget består huvudsakligen av volymer varför
nämnden påverkas i hög grad av bland annat befolkningsutveckling och nyttjandegrad, se
tabell nedan. Volymen för gymnasielever ökar med 110 elever från budget 2019 till 2020.
Gymnasiesärskolan prognostiseras få ett lägre elevantal 2020 medan modersmål beräknas öka
något från 2019 års utfall.

STYRTAL
Volymer enligt befolkningsprognos
Antal invånare i åldern 16-19
Nyttjandegrad
Gymnasium 16- 18 år
Gymnasiesär
Modersmål
Volym (antal genomsnitt över året)
Gymnasium (inkl nyanlända)
Gymnasiesär
Modersmål

Utfall
2018

2 250

82%
1,5%
4,1%

1 837
33
93

Budget
2019

2 448

Prognos Budget
2019
2020

2 448

2 565

Plan
2021*

2 657

Plan
2022*

2 724

74%
1,3%
3,5%

75%
1,3%
3,3%

74%
1,2%
3,3%

75%
1,3%
3,3%

75%
1,3%
3,3%

1 800
32
85

1 837
33
81

1 910
30
85

1 994
36
88

2 044
37
90

*Plan 2021-2022 enligt nyttjandegrad Prognos 2019 samt befolkningsprognos.

4 Plan för konkurrensprövning
Kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen
kan undervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola inte konkurrensutsättas. Fristående
huvudmän omfattas av tillståndsgivning hos skolinspektionen som också har tillsynsansvar
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över fristående och kommunala gymnasieskolor.
Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även
omfattar egen regi. Särskild utbildning för vuxna bedrivs för närvarande endast i kommunal
regi. Någon ytterligare konkurrensutsättning inom nämndens verksamhetsområde är inte
planerat under 2020.

5 Program för uppföljning och insyn
Inom utbildningsområdet är det endast kommunal vuxenutbildning som omfattas av det
statliga kravet på uppföljning och insyn i kommunalt finansierad privat verksamhet. Hösten
2019 fanns 36 auktoriserade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Uppföljning av
externa utförare och egen regi regleras i auktorisationsavtalen. Skriftliga kvalitetsredovisningar
inhämtas från samtliga utförare och kompletteras med dialogmöten och besök i verksamhet.
Ansvarig är myndighetsrektor för vuxenutbildningen. Vid brister som inte åtgärdas enligt
handlingsplan kan avauktorisation ske. Resultaten redovisas i nämndens
verksamhetsberättelse. Se även bilaga 2 samt extra bilaga ”Program för uppföljning och insyn
GVN”.

6 Digitaliseringsplan
Område

Åtgärd

Förväntad effekt

Kostnad

Onlinemottagning för
Ungdomsmottagningen

Utveckling av
webbaserade system

Minskad
administration.
Förbättrad service.

Systemkostnader

Digitalisering av anmälan
om studieavbrott inom
gymnasieskolan

Utveckling av
systemstöd E- tjänst

Förbättrad service.
Snabbare åtgärder vid
studieavbrott.
Säkerställa ersättning.

Systemkostnader

Bokning av idrottshallar
och anläggningar

Utveckla system

Minskad
administration.

-

Stratsys

Implementering av
verktyget

Prognoser och
effektiv hantering och
transparens kring
politiska uppdrag.

Systemkostnad samt
personalkostnad för
genomförande

Digitalisering av
antagningsprocess och
ersättningsmodell inom
modersmålsundervisning

Utveckla system,
ersätta blanketter

Säkerställa att rätt
ersättning går ut.
Uppföljning
underlättas.

Systemkostnad samt
personalkostnad för
genomförande
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7 Lokaler
De senaste åren har cirka 50 procent av de folkbokförda ungdomarna i gymnasieåldern valt
gymnasieskolor i annan kommun. Av eleverna som valt gymnasium inom kommunen går
cirka 67 procent i den kommunala gymnasieskolan, Österåkers gymnasium, och cirka 33
procent på Skärgårdsgymnasiet i fristående drift. Österåkers gymnasium har en kapacitet för
cirka 550 elever i ordinarie skolbyggnad. I augusti 2019 var 620 elever mottagna på ÖG varav
42 från annan kommun.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla området kring Österåkers gymnasium med flera
verksamheter och utökning av gymnasieskolan. För att bedöma behovet av utbyggnad
behöver flera parametrar beaktas:











Utbudet i närliggande kommuner och vilka program som erbjuds i kommunerna.
StorSthlm har initierat regional samverkan inom gymnasieutbudet i regionen i syfte att
tillgodose medborgarnas önskemål och arbetsmarknadens behov av gymnasial
utbildning. Österåker ingår i nordostklustret där en närmare samverkan kommer att
ske för fördelning av program inom området.
Den politiska viljeriktningen för gymnasieskolans framtid behöver också tydliggöras.
Ett alternativ är exempelvis att antalet platser utökas endast med utgångspunkt från
dagens utbud med hänsyn till befolkningsutvecklingen, vilket skulle innebära cirka 700
elever år 2030, det vill säga ytterligare 4-5 klasser. Om man i stället skulle välja att
utöka antalet program eller dubblera vissa program ökar behovet ytterligare.
En aspekt som behöver beaktas är också konsekvensen av det fria valet inom länet.
Eftersom det råder fri konkurrens genom meritvärde är det inte möjligt att garantera
platser för kommunens egna ungdomar med låga meritvärden. Kommunens
geografiska läge medför dock att risken att tillkommande platser helt tas i anspråk av
elever från andra kommuner inte bedöms som hög.
Andel elever på introduktionsprogram, exempelvis språkintroduktion, är ytterligare en
parameter att beakta eftersom kommunen är skyldig att anordna platser på dessa
program för ungdomar som inte är behöriga till nationella program.
Andel elever som går om, byter program, går längre än tre år och icke folkbokförda
elever inom gymnasieskolan påverkar behovet av platser.

8 Statsbidrag
Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman,
både kommunal och fristående, exempelvis bidrag för likvärdig skola och karriärtjänster. Ett
fåtal riktade bidrag söks dock av Utbildningsförvaltningen såsom statsbidrag för vissa barn
och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, Prio-medel inom regionen som söks av
Ungdomsmottagningen och bidrag genom Europeiska socialfonden (ESF) via
Samordningsförbundet Roslagen under 2020-2021 där de ersätter kommunen för en del av
personalkostnaden för en ungdomscoach.
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Statsbidrag för asylsökande söks genom Migrationsverket. Schablonbelopp för studerande i
gymnasieskolan motsvarar 2019 års nivåer. Antalet asylsökande har minskat, medan antalet
personer med uppehållstillstånd har ökat.

9 Internkontrollplan
I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter
för kommande budgetår. Nämndspecifik kontroll 2020 avser uppföljning av ersättning för
modersmålsundervisning, se även bilaga 4.

10 Förändringar i förhållande till budget 2019
I budget 2020 uppgår nettokostnaderna till 225,7 mnkr. Jämfört mot budget 2019 innebär det
en kostnadsökning med cirka 17,5 mnkr, främst beroende på ökade volymer i gymnasieskolan.
I budget 2020 ingår en indexuppräkning av programpeng i länsprislistan med 1 procent medan
övrig indexjustering är cirka 2 procent förutom lokaler där ökningen är 1,5 procent. I budget
2020 ingår även politiska satsningar på drygt 1 mnkr samt ett effektiviseringskrav på 600 tkr.
För mer information se nedan sammanfattande tabell samt även bilagor A1 och A2.

Förändringar
Budget 2019 Tkr
Indexuppräkning prisutveckling
Volymökning gymnasiet
Volymminskning gymnasiesär
Volymökning grundläggande vuxenutbildning
Volymminskning gymnasial vuxenutbildning
Volymminskning SFI
Effektivisering Stab, KAA, Ungdomsmottagningen
Staben ökar kostnad på ca 300 tkr i samband med tillsatta vakanser
Minskade bidrag KAA samt kostnad projekt KAA
Ökade kostnader samt finansiering Ungdomsmottagning
Ökad kostnad i samband med justerad momsersättning särskilt stöd
Ökade budgeterade kostnader admin vuxenutbildning
Minskade kostnader anslag lärvux i samband med lägre volym
Justerad momsersättning
Politisk satsning KAA
Politisk satsning Ungdomsmottagningen
Total förändring vs 2019
Budget 2020 Tkr

Bruttokostnad Intäkter
Nettokostnad
-230 200
20 100
-210 100
-4 400

200

-13 289
355
-746
1 968
512

300

600
-307
1 150
-560
-156
-344
217

-1 150
1 019

131
-700
-700

350

-16 400
-246 601

850
20 950

-4 201
0
-12 989
355
-746
1 968
512
0
600
0
-307
0
459
-156
-344
217
131
0
-350
-700
-15 550
-225 650
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Politiska satsningar 2020
Inom KAA görs en satsning på 700 tkr som syftar till bemanning med två ungdomscoacher
trots att tidigare finasiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF)
upphör till 2020. Ytterliggare 700 tkr satsas på Ungdomsmottagningen för att kunna
upprätthålla besök på skolor och öka antalet besök på mottagningen vilket möjliggörs genom
anställning av en extra tjänst inom verksamheten.
Effektiviseringar i budget 2020
Kvalitet och effektivitet handlar om att utifrån medborgare och brukares perspektiv genom
förnyelse utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad.
I budgetdirektiv 2020 framgår att det krävs en effektivisering och förnyelse av arbetsformerna
och organisationen för att inrymma kostnaderna inom de framtida skatteintäkterna. Enligt
Kommunfullmäktiges beslut (2018-11- 19 § 8:4) har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta
fram effektiviseringspaket på 10 Mkr genom förnyelse, exempelvis digitalisering,
processkartläggning och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning, i första hand inom
icke peng-relaterade verksamheter. För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del
omfattar effektiviseringskravet 600 tkr år 2020.
Som framgår i budgetdirektivet ska effektiviseringen främst omfatta icke pengrelaterad
verksamhet:
 Effektivisering genom centraliserat nämndsekretariat innebär en lägre
personalkostnad.
 Det kommunala aktivitetsansvaret har de senaste tre åren utvecklat verksamheten och
2020 vidtar implementering av de utvecklade arbetsmetoderna. Effektivisering sker
genom att uppdraget som utvecklingsledare upphör i och med att
utvecklingsuppdraget är slutfört. Ordinarie bemanning kommer från 2020 att omfatta
två ungdomscoacher och en studie- och yrkesvägledare. Verksamheten leds av
utvecklingschef på förvaltningen.
 Ungdomsmottagningen har utvecklat en framgångsrik modell för samarbete mellan
barnmorskor och kuratorer som bidrar till mer effektiva processer. Hög kompetens
och en erfaren personalgrupp, i kombination med väl inarbetade arbetsmodeller,
borgar för fortsatt bibehållen kvalitet.

11 Framåtblick, riskanalys
Externa bidrag. För asylsökande minskar bidrag från Migrationsverket med minst 3 mnkr. I
budget 2020 bedöms det alltså finnas en risk för fortsatt minskade bidrag för asylsökande. En
del av de minskade bidragen har kompenserats genom fördelning av statsbidrag för nyanlända
från Socialnämnden (motsvarar dock inte bidrag per person från Migrationsverket).
Överenskommelse gällande fördelning för att kompensera för ökade kostnader inom
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en förutsättning för att kunna hålla ramen.
Sida 10 av 11

Vuxenutbildning. Prognoserna visar en ökning inom framför allt grundläggande
vuxenutbildning. Målgruppen inom Komvux har förskjutits mot lågutbildade och nyanlända,
vilket bland annat påverkar genomströmningen samtidigt som kraven på utbildningarna
förändras.
Barnkonventionen. Riksdagen har beslutat att barnkonventionen lagstadgas från den 1
januari 2020. Lagen innebär att barnets rättigheter enligt konventionen ska beaktas i alla
ärenden som rör barn (upp till 18 år), vilket ställer krav på att berörda verksamheter ser över
relevanta rutiner och beslut.
Regionen. Region Stockholm har aviserat att vårdavtalet avseende utförandet av
ungdomsmottagningens medicinska uppdrag behöver ses över. Kommunerna får från och
med 2021 inte inneha arbetsgivaransvaret för Regionens professioner. Österåkers kommun
kommer under 2020 att utreda drift och upphandlingsformer av ungdomsmottagningar och
hur kommunen på bästa sätt kan agera i förhållande till de nya direktiven.

12 Anvisningar till bilagor
Bilaga 1 - Målbilaga
Bilaga 2 - Program för uppföljning och insyn
Bilaga 3 - Riktade bidrag
Bilaga 4 - Internkontrollplan
Bilaga A1 - Bruttokostnader
Bilaga A2 - Intäkter
Bilaga B - Anslag
Bilaga C - Per verksamhetsområde
Bilaga F - Peng Gymnasiet
Bilaga F - Peng Vuxenutbildning
Extra Bilaga - REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020
Extra Bilaga - Program för uppföljning och insyn GVN
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