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Beslutsförslag

Produktionsutskottet beslut

Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 samt överlämna densamma till

Kommunstyrelsen

Bakgrund
Produktionsutskott redovisar per den 31 augusti 20 '19 ett ackumulerat resultat

på -9 014 tkr Vilket är en negativ avvikelse på -3 894 tkr mot periodiserad budget och motsvarar ca -

1,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett

ackumulerat resultat på -11 412 tkr, vilket var en avvikelse emot budget på -3 057 tkr.

Produktionens samlade intäkter för perioden är 725 036 tkr Vilket är 1 841 tkr bättre än budgeterat

och är något högre intäkter än samma period föregående år. De ackumulerade kostnaderna uppgår

sammanlagt till 734 050 tkr Vilket är -5 735 tkr sämre än budget och 2 376 tkr längre än föregående

år. Personalkostnaderna ligger på 70,6 9/6 av omsättningen och är något högre än föregående år för

samma period. I personalkostnadema ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 647

tkr. Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -13 500 tkr vilket är #16 000 tkr

sämre än budgeterat.

Förvaltningens slutsatser

Produktionens enheter präglas av ett stort ekonomiskt ansvarstagande. De stora

verksamhetsområdena förskolan, grundskolan och gymnasiet bedömer Vi i huvudsak att de ska klara

sin budgetram, med undantag för ett fåtal enheter inom grundskolan samt Komvux som har svårt:

att nå budget i balans. I merparten av de verksamhetsområden där Vi bedriver en konkurrensutsatt

verksamhet ser Vi att resultatet balanserar. Den negativa avvikelsen i prognosen för

Produktionsutskottets verksamhetsområden finns i huvudsak inom Solskiftets barn- och

ungdomsverksamhet, Solskiftets äldreboende, Ljusterö vård och omsorg (hemtjänst och

gruppbostad) samt Komvux och ett fåtal enheter inom grundskolan.
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Österåker

Viktiga händelser

0 Omfördclning av budgctmcdel från föwaltning till enheterna

0 .Äsättra förskola stängs tillfälligt

O Förskolan får statsbidrag på '13 MSEK för minskade barngruppen för läsåret

20 'l 9-2020

0 Avslutat deltagagandet i forsknings och utvccklingsprogrammct UNDIJ?"

0 Start pä treårigt l-"(›rsl<11i11gs- och utvecklingsprogram under namnet

”'l'l'ritidshcmmcts pedagogiska uppdrag” 1"riPU from höst termin 2019

0 Start på treårig samverkan med Skolverket inom den statliga satsningen

”Samverkan för bästa skola” SBS from höst termin 2019

0 Produktionsutskotr får ny ledning

0 Projektet med trygghetskamcror för tillsyn nattetid inleds

0 Pågående upphandling av Solskiftcts äldreboende

Ekonomisk uppföljning

Budget- Ack Utfall

Produktlonsutskott Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

|NTÄKTER

Avgiñer 3 598 1 663 2 236
V

573 4 172 1 256 3 032

Övriga inläk(ar 1 092 478 721 532 722 800
V

1 268 1 093 754 723 758 1 099 169

SUMMA INTÄKTER 1 096 077 723 195 725 036 1 841 1 097 926 725 014 1 102 200

KOSTNADER
Personalkostnader -752 175 -505 324 -518 0557 -12 731 -769 677 -508 810 -766 131

Lokalkoslnader -125 665 -84 014 -81 081 2 933
V

-124 733 -78 595 -121 942

Kapitalkostnader -5 062 -3 396 -3 368
'

28 -5 036 -3 243 -4 933

Köp av verksamhet 0 0 -273
'

-273 -273 -6 360 0

Övriga verksamhetskoslnader -210 674 -135 581 -131 267
'

4 314 -211 703 -139 382 -232 512

Finansiella koslnader 0 0 5 '
-5 -3 -35 -36

SUMMA KOSTNADER -1 093 577 -728 315 -734 050 -5 735 -1 111 426 -736 426 -1 125 554

RESULTAT 2 500 -5 120 -9 014 -3 894 -13 500 -11 412 -23 354

Observera att prognos för produktionsutskottet vid augusti utfall är osäker.

Förklaringen är att prognosarbctct för verksamhcrsområdcn utbildning är svårt att

göra per sista augusti då avstämning av höstterminens clevvolymcr sker den '15

september. En mer tillförlitlig prognos kan således lämnas i uppföljningen per sista

september som alla andra är denna tid.

Produktionsutskott redovisar per den 31 augusti 2019 ett ackumulcmt resultat

på -9 014 tkr vilket är en negativ avvikelse på -3 894 tkr mot pcriodiscrad budget och

motsvarar ca -'l,2 0/0 av ackumulcmd omsättning. Samma period föregående år

redovisade Produkrionsstyrclscn ett ackumulcrat resultat på -'1 '1 412 tkr, vilket var en

avvikelse emot budget på -3 057 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är

725 036 tkr Vilket är '1 841 tkr bättre än budgctcmt och är något högre intäkter än
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Österåker

samma period föregående år. De ackumulerade kostnaderna uppgår sammanlagt till

734 050 tkr Vilket är -5 735 tkr sämre än budget och 2 376 tkr längre än föregående

år. Pcrsonalkostnaderna ligger på 70,6 °/o av omsättningen och är något högre än

föregående år för samma period. I personalkostnadcrna ingår utbetalning av sparade

semesterdagar omfattande ca 647 tkr.

Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -13 500 tkr vilket är

-16 000 tkr sämre än budgeterat. Ökningen av underskottet samt utfall och prognos

förklaras i analyserna av respektive verksamhet i nedanstående texter för respektive

vcrksamhctsområde.

Sammanfattande analys

Produktioncns enheter präglas av ett stort ekonomiskt ansvarstagande. De stora

verksamhetsområdena förskolan, grundskolan och gymnasiet bedömer Vi i huvudsak

att de ska klara sin budgetram, med undantag för ett fåtal enheter inom grundskolan

samt Komvux som har svårt att nå budget i balans. En orsak är att

pcrsonalkostnadcrna är för höga och vidtagna åtgärder har inte fått genomslag fullt ut

än. I merparten av de verksamhctsområdcn där vi bedriver en konkurrensutsatt

verksamhet ser Vi att resultatet balanserar. Den negativa avvikelsen i prognosen för

Produktionsutskottcrs verksamhctsomrädcn finns i huvudsak inom Solskiftcts barn-

och ungdomsverksamhct, Solskiftets äldreboende, Ljusterö vård och omsorg

(hemtjänst och gruppbostad) samt Komvux och ett fåtal enheter inom grundskolan.

Åtgärder, områden att utveckla

Tre verksamheter, Solskiftcts äldreboende, ]L.justcrö vård- och omsorg och

Komvux/SFI har under året lyfts upp som potentiella ekonomiska utmaningar.

Under sommaren har även solskiftcts barn- och ungdomsvcrksamhct visat en negativ

ekonomisk resultatutveckling. I samband med detta delårsbokslut står det klart att

följdvcrkningarnn påverkar bokslutsprognoscn negativt för helåret. .Analys och

åtgärder finns beskrivna nedan under respektive vcrksamhetsomrädc.

Komvux Österåker har svårt att nå en budget i balans, TJ? rektor har i uppdrag att se

över orsaker och möjligheter vilket kommer att redovisas under hösten.

9 av '12 grundskolor prognostiscras lämna en budgcti balans vid årsskiftet. 2 av

skolorna prognostiscmr underskott beroende på färre clever än budgeterat.

Målsättning för 2020 är att samtliga skolor när budget i balans.

Måluppfyllelse

Produktionsutsla)tt ska svara för den kommunala driften av verksamhet inom

förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar,

sportanläggningar, äldreomsorg, insatser inom funktjonshindcrområdct samt

måltidsproduktion till egna verksamheter. .Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i

konkurrens med andra utförare och ersättningen, pcngcn, är prcstationsbascrad. Viss

verksamhet är anslagsñnansicmd och drivs utifrån beställning från

beställarnämndcrna. Produktionsutskott valde inför 2019 att formulera resultatmål,

samt resultatindikatorcr för de komnmnövcrgripandc inriktningsmålcn.
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Österåker

Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott

bemötande i all kommunal service.

Produktionsutskott har inget cgct resultatmål. Under 2020 kommer resultatmål att

definieras.

Österåkers ska ha en ekonomi i balans.

Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

I Följs upp och analyseras i den ekonomiska

månadsuppföljningcn

Må/upp/jl//e/.rw M5310! kan/mer z'nle all zzpp/jz/lm, prøgøzo.|'_/å'r /M/âlw är - 73,5 mil/'omr Ammar.

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.

Förbättra genomsnittligt mcritvärdc i åk 9 mer än genomsnittlig förbättring i länet

' Genomsnittligt mcritvärdc i åk 9 för kommunala skolor i

Österåker och Stockholms län (Skolverkets databaser)

M(i/Igp/g/j///e/.s'a'
_/iim/Ö'rell'elal_

/Ö'r /ø'ølräw/ 20 78/2079/27/721 ämm iii/6' /á/égläng/z'ga.

Öka andelen legitimerade förskollärare

.Mki/ztpp/j///e/m'
./

airlg/å'ø'vls'øløll_/b'r /ø'llrärel 2018/20 79/27/1114' ännu inte /i/égiiøzg/Igga.

Oka andelen elever som fullföljer gymnasium på tre år

' .Andelen elever som fullföljt gymnasium på tre år

.Mä/upp/jI//e/.ra' _lvÃi/å/Ö'VZ'Ãl'U/tl/t/Ö'r MYM?! 20 78/20 'I 9/77/1713' ämm z'n/c /z'l/cgliiigg/éga.

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med

funktionsnedsättning.

.Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka.

' Mäts med brukarbcdömning för äldreboende och hemtjänst,

genom nyckeltal för helhetssyn samt för funktionshinder,

genom nyckeltal för trivsel.

.Mä/th/g/jI//elrw _/ära/bTøÃrøla/_/ör 20 19finns' 617777721 z'n/e /2'/{gäilçg/z'ga.

Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges

för människa, miljö och natur att samverka.

.Andelen tillagningskök som har komplett källsorterings ska öka

./\/lø?/ø/p/?/j///0Ås'e.' _MWg/?27%rela//b'r 2019/27/713' ämm z'm'e /z'légäng/ágøz.

' Mäts genom andelen förskolor som har en handlingsplan

Må/ZIp/g/j///e/w: .Skum/råga ,(2omløzzma/a_läkt/kolar har z'mmnlem/ 77/51/0114/ 00/1 zz/im/øzz'ng .mm bar/1077

kommen Aeon/ak! med och /mr även en /mm//ingáplmz_/()'r bur/ázr/zga ämnen kan/ämm ul. Mai/el

är därmed ”ppnâ/l.

Stark och balanserad tillväxt- Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt

hållbar.

Produktionsutskott lämnar inget eget rcsultatmål. Under 2020 kommer rcsultatmål

att definieras.
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Investeringsredogörelse

Under perioden januari t.0.m. augusti har 2 387 tkr använts att investera i

produktionens verksamheter, främst till atbctsmiljöätgärdcr och inventarier.

Österåker

Produktionsutskott beräknar att använda hela budgeten på 6 000 tkr för helåret.

Produktionsutskotts Euüget- Ack Utfall

Investeringsredovisning Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awikelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

Förskolor 365 243 249 6 365 88 109

Utbildning 3 040 693 390 -303 3 040 1 631 3 210

V00 1 000 667 590 -76 1 000 364 632

Kultur& Fritid 1 160 773 1 157 384 1 160 231 367

Máltidsenhelen 50 33 0 -33 50 461 471

Produktionsstaben 385 257 0 . -257 385 21 0

RESULTAT 6 000 2 667 2 387 -280 6 000 2 794 4 789

0Verksamhetsomraden

Produktlonsstab och Elevhalsa

Ekonomisk uppföljning

Verksamhetsområde Budget- Ack Utfall

Produktlonsiaben Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter 0 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 42 771 28 514 28 909 395 43 165 53 195 74 831

SUMMA INTÄKTER 42 771 28 514 28 909 395 43 165 53 195 74 831

KOSTNADER
Persona|kostnader -10 181 ›6 800 -6 827 -27 -9 463 -24 761 -39 921

Lokalkostnader -258 -172 -207 -35 -293 -137 -740

Kapitalkostnader -219 -150 -134
\ 16 -203 -218 -326

Köp av verksamhet 0 0 -50 -50 -50 0 0

Övriga verksamhetskostnader -29 613 -19 075 -20 061 -986 -30 655 -22 573 -33 844

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 -1 0 0

SUMMA KOSTNADER -40 271 -26 197 -27 280 “-1 083 -40 665 -47 689 -14 831

RESULTAT 2 500 2 317 1 629 -688 2 500 5 506 0

Budget- Ack Uñall

Verksamhetsområde Elevhälsa Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgiñer O 0 0 0 O 0 0

Övriga intäkter 17 000 11 333 12 452 1 119 18 119 0 0

SUMMA INTÄKTER 17 000 11 333 12 452 v 1119 18119 0 0

KOSTNADER
Personalkostnader -16 152 -10 761 -10 005 756 -17 270 0 0

Lokalkostnader 0 0 0
:

0 0 O 0

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Köp av verksamhet 0 O 0
_

O 0 0 0

Öwiga wrksamhelskoslnader -848 -567 -304 263 -848 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER -17 000 -11 328 -10 309 1 019 -18 119 0 0

RESULTAT 0 5 2 143 2 138 0 0 0
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Österåker

Verksamhetsområde produkrionsstabcn redovisar ett ackumulcmt Överskott om
'1 629 tkr vilket är - 688 tkr lägre än budget. Avvikelscn fördelas på 395 tkr högre

intäkter och -'1 083 tkr högre kostnader än budgctcmt. Pcrsonalkostnadcrna i

förhållande till omsättningen uppgår till 23,6 0/0.

Vcrksamhctsområdc clcvhälsa redovisar ett ackumulcmt överskott om 2 '143 tkr

vilket är 2 '138 tkr högre än budget. Avvikelscn beror främst på 'I '119 tkr högre

intäkter men även på '1 019 tkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i

förhållande till omsättningen uppgår till 80%. I pcrsonalkostnaderna ingår

utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 38 tkr.

Grundskola, gymnasium och Komvux

Ekonomisk uppföljning grundskola

Verksamhetsområde Budget- Ack Utfall

Grundskola Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter 0 0 0 0 O 0 0

Öwiga intäkter 491 665 324 959 321 340 -3 619 488 045 316 114 484 823

SUMMA INTÄKTER 491 665 324 959 321 340 -3 619 488 045 316 114 484 823

KOSTNADER
Personalkostnader -327 878 -222 476 -225 472 -2 996 -330 057 -222 047 -333 820

Lokalkostnader _68 616 -45 982 -45 864 118 -68 498 -43 840 56 515

Kapitalkoslnader -2 659 -1 775 -1 765 \ 10 -2 648 -1 675 -2 560

Köp av vefksamhel 0 0 -4 -4 »4 -3 646 0

Övriga verksamhetskoslnader -92 511 -59 182 -57 001 2 181 -90 334 -54 384 -94 322

Finansiella kostnader 0 0 -4 -4 -2 -1 -1

SUMMA KOSTNADER -491 665 -329 415 -330 110 › -695 -491 545 -325 593 -497 23]

I

RESULTAT 0 -4 456 -8 770 -4 314 -3 500 -9 479 -12 395]

Verksamhetsområde utbildning grundskola visar ett negativt resultat på -8 770 tkr

Vilket är -4 314 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -2,7% av

ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade grundutbildning

ett negativt resultat på -9 479 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är

321 340 tkr Vilket är - 3 619 tkr sämre än budget och 5 226 tkr högre intäkter än

föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 330 110 tkr vilket

är -695 tkr sämre än budget och 4 517 tkr högre kostnader än föregående år.

Personalkostnndcrna ligger på ca 70,2 0/0 av omsättningen Vilket är detsamma än

motsvarande period föregående år. I personalkostnadcrna ingår utbetalning av

sparade semesterdagar omfattande ca '122 tkr. Prognosen är att resultatet per den 31

december hamnar på -3 500 tkr. Obsewam att ovanstående prognos är osäker.

17'("›rklaringcn är att prognosarbctct för vcrksamhctsområdet är svårt att göra per sista

augusti då avstämning av höstterminens clcvvolymcr sker den '15 september.
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Åk Österåker

Volymer
Volym-avstämning Aug 2019 Aug 2019 Budget

Grundskolan exkl budget utfall avvikelse

Sär

Förb/Skyddade/IKE 52 67 15

Grundskola år1-3 1 452 1 389 -63

Grundskola år 4-5 860 825 -35

Grundskola år 6-9 1 538 1 481 -57

Grundskola år F 438 396 -42

Fritids 2 344 2 321 -23

SUMMA EXL. FRITlDS 4 340 4 158 -182

Ekonomisk uppföljning gymnasium och komvux
Verksamhetsområde _Ridget- Ack Utfall

Gymnasium och Komvux Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

|NTÄKTER

Avgifter 0 0 20 20 20 19 26

Öwiga intäkter 70 069 45 147 44 343 -804 69 285 44 652 69 198

SUMMA INTÄKTER 70 069 45 147 44 363 -784 69 305 44 671 69 224

KOSTNADER
Personalkostnader -44 031 -29 733 -31 709 -1 976 -47 508 -31 059 -46 676

Lokalkoslnader -10 283 -6 855 -6 752 103 -10 180 »6 531 -10 395

Kapitalkoslnader -569 -380 -380 0 -569 -327 -497

Köp av verksamhet 0 0 -220 -220 -220 -661 0

Övriga »erksamhelskostnader -15 186 -9 591 -7 906 1 685 -13 628 -7 853 -13 699

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER -70 069 -46 559 -46 967 -408 -72 105 -46 431 -71 268

RESULTAT 0 -1 412 -2 604 -1 192 -2 800 -1 760 -2 044

Vcrksamhetsområde gymnasium och Komvux utbildning Visar ett negativt resultat på

-2 604 tkr Vilket är -1 '192 tkr sämre än periodiscrad budget och motsvarar -5,8 % av

ackumulcmd omsättning. Motsvarande period föregående år hade gymnasium och

Komvux ett negativt resultat på -'1 760 tkr. Vcrksamhctcns samlade intäkter för

perioden är 44 363 tkr Vilket är - 784 tkr sämre än budget och något lägre intäkter än

föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 46 967 tkr vilket

är -408 tkr sämre än budget och 536 tkr högre kostnader än föregående år.

Persomlkostnaderna ligger på ca 71,5 °/o av omsättningen vilket är två

procentenheter högre än motsvarande period föregående år. I. personalkostnndcrna

ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca '15 tkr.

Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -2 800 tkr.

Gymnasieskolans prognos uppvisar ett nollrcsultat emedan verksamheten inom

Komvux fortfarande dras med stora utmaningar för att klara konkurrensen med

andra utförare. En analys av Komvux framtida organisation och inriktning pågår

samt beslut om centrala lokaler per 2020-01-01 är fattat. Övriga kostnader hålls nere
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och personalkostnadcrna ligger stadigt utifrån den undervisning vi genom

auktorisationcn är älagda att genomföra. Förklaringen är att prognosarbctct för

vcrksamhctsområdct är svårt att göra per sista augusti då avstämning av

höstterminens clevvolymcr sker den '15 september. Observera att ovanstående

prognos är osäker. En mer tillförlitlig prognos kan således lämnas i uppföljningen per

sista september.

Volymer gymnasium

Volym- Aug 2019 Aug 2019 diff

avstämning budget Utfall

GY
ANTAL
ELEVER
01100 ÖG 617 582 -35

01200 SI 45 32 -13

011 + 012 662 614 -48

SUMMA 662 614 -48

Volymer Komvux
Volym-avstämning 2019 budget 2019 Utfall diff

Komvux aug

ANTAL ELEVER

SFI 159 159

Grund _
33 33

Gymn 88 88

SUMMA 0 280 280

Gynnmsicskolan har under de senare åren bedrivit undervisning i språkintroduktion i

tillfälliga lokaler i anslutning till skolan. Nya tillfälliga lokaler i form av paviljonger har

tillskapats i närområdet från höstterminen 2017, dessa har inrymt delar av

språkintroduktionsprogrammct samt viss undervisning på de nationella programmen.
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Måluppfyllelse

De kommunala skolornas rektorer är välutbildade, alla rektorer har genomgått eller

genomgår just nu den statliga rektorsutbildningen i regi av Uppsala universitet.

Organiscrat kollcgialt utvecklingsarbete sker på lokal nivå för alla chefer inom

utbildningsområdet.

Grundskolans resultat, i form av mcritvärdc för åk 9 ligger relativt stadigt på en hög

nivå. Vår bedömning är att det saknas ca 45 elevplatscr augusti 2020.

Utbildningsområdcts pedagogiska bokslut görs vid läsårets slut i juni.

Vcrksamhctcrna följs löpande upp under läsåret av rektor, sammanfattas av

skolchcfcrna och rapporteras till Produktionsutskottet i augusti. Fortsatt fokus på

systematisk uppföljning av clcvrcsultatcn på cnhctsnivä förväntas ge huvudmannen

bättre förutsättningar att fördela resurser där de bäst kommer till nytta. Deltagandct i

”Samverkan för bästa skola” syftar till samma mål. Jii'ör att uppnå en större

likvärdighct så fördelas ytterligare medel till Produktionsutskotctts grundskolor i

form av SALSA-mcdcl som baseras på föräldrars utbildningsbakgrund samt andel av

föräldrar med utländsk bakgrund. Ytterligare medel fördelas för elever i behov av

särskilt stöd.

Analys

Från och med 20180701 är det lngkrav på att alla elever på språkintroduktion

garanteras en minsta undervisningstid på 23 timmar i veckan. Något som krävt

schemajustcringar Och utökning av lärartjänstcr.

Österåkers kommuns huvudmannaskap när det gäller vuxcnutbildning3 är en del av

Kunskapsccntrum Nordost (KCNO). Auktoriscring och medföljande

ersättningsmodcllcr vad gäller framförallt svenska för invandrare (SFI) innebär

bekymmer för en ekonomi i balans. Ersättningen baseras på i vilken grad de

studerande fullföljer utbildningen. /\rbctsförmcdlingen kan med kort varsel kräva

olika typer av aktiviteter från den studerande, vilket medför att de avbryter studierna.

Liknande problematik uppstår då ansökningstryckct gör att verksamheten förbereder

och bemannat för en full undcrvisningsgrupp men endast ett fåtal clever fullföljer

hela utbildningen och därmed generar intäkter. Elevernas måluppfyllelse ligger

relativt stadigt på en hög nivå. Andelen elever som uppnått kunskapskravcn och även

mcrirvärdct i åk 9 ligger högre än förväntat resultat, enligt S/\].JS/r\-rcsultatcn som

Skolverket precis publicerat.
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Åtgärder, områden att utveckla

Sl**'I-Vcrksamhctcn inför en auktorisationsmodcll från 2019 där ersättningsmodellen

och crsättningsnivåcrna är av den storleken att förvaltningen är tveksamma till att det

går att bedriva verksamheten med ekonomisk bärighet. Österåker är den enda

kommunala utföraren av SFI inom KCNO, vilket sannolikt har koppling till

förmågan att ställa om undervisningen med kort varsel är svårt att förena med de mer

långsiktiga kommunala anställningsvillkorcn.

Förskola

Ekonomisk uppföljning
Budget- Ack Utfall

Verksamhetsområde Förskolor Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awikelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter 0 O 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 182 447 121 822 125 270 3 448 185 895 118 740 177 211

SUMMA INTÄKTER 182 447 121 822 125 270 3 448 185 895 118 740 177 211

KOSTNADER
Personalkostnader -140 195 -93 172 -93 892

'

-720 -141 872 -84 756 -127 241

Lokalkostnader -19 492 -13 032 -12 553 479 .19 013 -12 232 -18 873

Kapitalkostnader -417 -279 -278
' ;1 -418 -310 -463

Köp av verksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetskostnader -22 343 -14 886 -13 335 1 551 -24 592 -18 805 -30 367

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 0 0

SUMMA KOSTNADER -182 447 -121 369 -120 059 1 310 -185 895 -116 103 -176 944

RESULTAT 0 453 5 211 4 758 0 2 637 267

Vcrksamlwtsområdc förskola visar ett positivt resultat på 5 211 tkr vilket är

4 758 tkr bättre än pcrimüscmd budget och motsvarar 4,2 0/0 av ackumulerad

omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat

på 2 637 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är '125 270 tkr Vilket är

3 448 tkr bättre än budget och 6 530 tkr högre intäkter än föregående år.

Verksamhetens samlade kostnader för perioden är 4120 059 tkr vilket är -'1 310 tkr

lägre än budget och 3 956 tkr högre kostnader än föregående år.

Personalkostnadcrna ligger på ca -75% av omsättningen vilket är 3,6% högre än

motsvarande period föregående år. Detta beror på statsbidragct ”för mindre

barngrupper i förskolan”. I personalkostnadcrna ingår utbetalning av sparade

semesterdagar omfattande ca 63 tkr. Prognosen för vcrksnmhetsområdet förskolor

per den 31 december hamnar på 0. Budgetnvvikclsc i utfallet beror delvis på

budgetrcvidering och minskad debitering av gemensamma Stabskostnadcr.

Anpassning till en reviderad budget pågår. Ett kontinuerligt arbete pågår för att inom

budgetcmd ram förbättra nyckeltalct barn/årsarbetare.

Sida IO av 20



Österåker

Volymer

Volym-avstämning Aug 2019 Aug 2019 diff

Förskolan Utfall Budget

ANTAL BARN
FSK mer än 30 tim 1-2 år 56 38 16

FSK max 30 tim 1-2 år 196 97 99

FSK mer än 30 tim 3-5 år 399 334 65

FSK max 30 tim 3-5 är 881 937 -56

SUMMA 1 532 1 406 124

Osäker prognos vilket beror på flera orsaker. I dagsläget ett stort Överskott som

beräknas öka tack vare erhållet statsbidrag för minskade barngrupper som från

hösten 2019 omfattar sexton förskolor. Hur årets bokslut blir beror i första hand på i

Vilken utsträckning faktorerna lyckas rekrytera personal. Det råder stora skillnader i

utfall mellan de enskilda enheterna. Fyra av våra förskolor har under Vårterminen fått

ta del av det statliga bidraget för att minska barngruppernas storlek. Ny upphandling

av städning har medfört ökade kostnader då nytt avtal inte omfattar detsamma som

tidigare avseende förbrukningsmaterial.

Måluppfyllelse

Enheterna följer upp verksamheten löpande under året samt sammanställer detta i

slutet av juni då skolcheferna får in cnhctcrnns systematiska kvalitetsarbete, SKA

(pedagogiskt bokslut) och utifrån det gör sin sammanfattande analys.

Analysen synliggör verksamhetens gemensamma styrkor och Utvecklingsområden där

måluppfyllelsen är hög utifrån de i läroplanen formulerade målen. Under läsåret '18-

'19 har bland annat arbetet med barn med annat modersmål varit ett

utvecklingsområdc. Vidtngna insatser har haft god effekt.

.Målet att minska antal barn per pedagog kvarstår och statsbidrag för minskade

barngrupper underlättar möjligheten att närma sig målet.

Analys

Skolchcfcrnas analys som bygger på uppgifter och data från rektorcrna Visar även

detta år att den enskilt viktigaste paramctcrn för kvalitet är förskollärartäthctcn. Det

råder svårighet att rekrytera förskollärare och lönclägct är högt. Deltagandct i

utvecklings och forskningsprogmmmct undervisningi förskolan UNDIF har

synliggjort förskolans uppdrag inom bland annat läroplansmålct utveckling och

lärande. Vi ser att kvalitativt utvecklas verksamheten positivt och att undcwisning nu

planeras för att barnen ska få den förskolevcrksamhct de har rätt till enligt
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läroplanen. I“'örskolan har '190701 fått en reviderad läroplan som än mer fokuserar

och tydliggör förskollärarcns uppdrag för hög kvalitativ måluppfyllelse. Rcktorcrnas

ledarskap har utvecklats Vilket innebär att de leder verksamheten för att stämma med

läroplanens intentioner. Vårdnadshavarnas nöjdhct har ökat.

Åtgärder, områden att utveckla

Det är högt söktryck till de kommunala förskolorna, Vilket är särskilt tydligt under

vårterminen då få lediga platser finns. Inför höstterminen frigörs fler platser i

samband med att scxåringarna börjar skolan och då fylls förskolorna upp. Det gör

det svårt att erbjuda syskon plats på samma förskola under Vårterminen och köfrågan

hanteras delvis genom att vi kan erbjuda platser på tillfälliga förskolor som är i drift

under vårterminen.

Ett identifierat unlecklingsområde är att se över annonsering vid rekrytering, hur

lockar vi fler förskollärare genom att beskriva vår goda verksamhet?

Vård och Omsorg

Ekonomisk uppföljning
Verksamhetsområde Budgat- Ack Utfall

Äldreomsorg & Hemtjänst Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter O 0 0 0 0 O 0

Övriga intäkter 46 613 31 064 30 058 -1 006 45 607 31 397 47 546

SUMMA INTÄKTER 46 613 31 064 30 058
“

-1 006 45 607 31 397 47 546

KOSTNADER
Personalkostnader -35 261 -23 695 -27 556 . -3 861 -41 122 -28 752 -42 487

Lokalkostnader -274 -182 -239 -57 -330 -122 -296

Kapitalkostnader -430 -299 -299 0 -430 -287 -434

Köp av verksamhet 0 0 0
.

0 0 0 0

Övriga verksamhetskostnader -10 649 -7 085 <7 014 71 -11 025 -7 486 -11 110

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 O 0

SUMMA KOSTNADER -46 613 -81 261 -35 108 -G 847 -52 907 -36 647 -54 326

J
RESULTAT 0 -197 -5 050 -4 853 -7 300 -5 250 -6 780]
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Verksamhetsområde Budget- Ack Utfall

Funktionsnedsättnlng Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awikelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter 1 067 712 645 -67 1 001 232 443

Övriga intäkter 160 080 106 604 105 518 -1 086 158 984 105 991 161 088

SUMMA INTÄKTER 161 148 107 316 106163 -1 153 159 985 106 223 161 529

KOSTNADER
Personalkostnader -134 410 -89 659 -92 419 -2 760 -137 170 -88 541 -132 136

Lokalkostnader -5 888 -3 938 -3 745
›

. 193 .5 695 -3 203 -5 452

Kapitalkostnader -161 -107 -107 * 0 -161 -113 -172

Köp avverksamhet 0 0 0 0 O -2 053 0

Öwiga verksamhetskostnader ›20 689 -13 827 -12 109 '1 718 -18 959 -14 071 -24 887

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 ›2 -2

SUMMA KOSTNADER -161 148 -107 531 -108 380 -549 -161 985 -107 984 -162 650

RESULTAT 0 -215 -2 217 -2 002 -2 000 -1 761 -1 121

Vård och Omsorg visar ett negativt ackumulerat resultat på -7 267 tkr Vilket är -6 855

tkr sämre än pcriodiscrad budget och motsvarar -5,3 0/0 av ackumulerad omsättning.

Motsvarande period föregående år hade Vård och Omsorg ett negativt resultat på

-7 011 tkr.Vcrksamlwtcns samlade intäkter för perioden är '136 221 tkr vilket är 2 '159

tkr sämre än budget och -1 399 lägre än föregående år. Verksamhetens samlade

kostnader för perioden är -'143 488 tkr vilket är -4 696 tkr sämre än budget och

-'1 '143 tkr lägre än föregående år. Pcrsonalkostnadcrna i förhållande till omsättning

uppgår till 88 “/0 av omsättningen och är 2,8 proccntcnhctcn högre än föregående år.

I personalkosümdcr ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande 385 tkr

Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -9 300 tkr vilket är

- 9 300 tkr sämre än budgeterat.

Måluppfyllelse

Arbetet med Ökad kundnöjdhct pågår kontinuerligt och utvärderas /mäts i

brukarundcrsökningar under hösten.

Analys
Solskiftcts äldreboende har sedan i våras varit föremål för upphandling,

'filldclningsbcslut är fattat. .Arbetet med att sänka kostnaderna har pågått, dock har

vissa åtgärder inte kunnat vidtas pga den pågående upphandlingen där

bcmnnningsnivåerna är tydligt uttalade. Övertagandct beräknas ske i slutet av kvartal

'1.

Ljusterö vård och omsorg har genomfört ett antal förändrillåar och haft förslag till

förändringar som skulle minska underskottet. Den dagliga verksamheten är fortsatt

öppen och bedriver verksamhet i full omfattning. Man har plats för ytterligare några

kunder. Sommaren har varit kostsam, sett till personalkostnader, pga. Hera svårt sjuka
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kunder som krävt extra bemanning och sjukvårdsinsatscr även nattetid, Vilket

inneburit extra kostnader. Som alla somrar, får hemtjänsten på Ljusterö ta emot ett

antal ”sommarkundcf7, som behöver hemtjänst i sina fritidshus. Dessa är ibland

belägna på småöar vilket också ökat kostnaderna för 131.21. transporter. För utförda

hcmtjänsttimmar i område landsbygd är ersättningen högre.

Solskiftcts Barn- och Ungdomsverksamhet har i sommar haft: akuta placeringar som

krävt dubbclbcmanning.

Åtgärder, områden att utveckla

På Solskiftcts BoU har en minskning med 2,0 samordnare gjorts under sommaren,

ger full effekt fr 0 m september. Översyn av schema har påbörjats, och utökad

samverkan mellan enheterna kommer att minska underskottet.

Ljusterö Vård och Omsorg ska göra en översyn av gruppbostädernas schema Vilket

kommer att leda till mer effektivt resursutnyttjande och samverkan mellan enheter.

För Solskiftcts äldreboende innebär den pågående upphandlingen ett minskat

handlingsuttymmc, 131.21. genom svårigheter att minska bemanningen vilket är den

enda åtgärd som har snabb effekt. Vi försöker att inte göra några rcnoverings- och

ombyggnadsarbetcn, dock kräver beställaren att Vi återställer lägenheter som blir

tomma till ett skick de hade vid förra inflyttcn.

O 0

Maltid

Ekonomisk uppföljnmg
Verksamñtsområde Budget- Ack Wall

Måltldsenhaten Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awlkelae Prognos Aug 2018 Utfall 2018

lNTÄKTER

Avgiñer 0 0 0 0 0 -13 -13

Owiga intäkter 39 646 23 673 27 036
›

3 363 43 008 26 113 43 968

SUMMA lNTÄKTER 39 646 23 673 27 036 - 3 363 43 008 26 100 43 955

KOSTNADER

Personalkostnader -23 850 -15 649 -16 472 »823 -24 674 -15 401 -23 745

Lokalkostnader -292 -198 -31 1 -1_13 -405 470 -365

Kapitalkostnader -349 -233 -232
i

1 -349 -160 -249

Köp av verksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Övriga verksamhelskostnader -15 155 -8 867 -11 372 -2 505 -17 980 -11 847 -20 207

Finansiella kostnader 0 0 0 O 0 0 0

SUMMA KOSTNADER -39 646 -24 947 -28 387 -3 440 -43 408 -27 878 -44 566

RESULTAT 0 -1 274 -1 351 -77 -400 -1 778 -611

Måltidscnhctcn visar ett negativt resultat på -'1 351 tkr Vilket är -77 tkr sämre än

pcriodiscmd budget och motsvarar -5 (V0 av ackumulerad omsättning. Motsvarande

period föregående år hade verksamheten ett resultat på - '1 778 tkr. Verksamhetens

samlade intäkter för perioden är 27 036 tkr vilket är 3 363 tkr bättre än budget och

963 tkr högre intäkter än föregående år. Vcrksamhctcns samlade kostnader för

perioden är -28 387 tkr vilket är -3 440 tkr sämre än budget och 509 tkr lägre än

föregående år. Pcrsonalkostnadcrna i förhållande till omsättningen uppgår till 60,9“ 0
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och är något högre än föregående år. I personalkostnader ingår det utbetalning av

sparade semesterdagar omfattande 34 tkr. Prognosen är att resultatet per den 31

december hamnar på - 400 tkr.

Volymer

Volym-avstämning
måltidsenhet

201908 201808 201708

Förskola 72 050 43 410 44 120

Grundskola 462 890 445 450 421 430

Gymnasium 52 700 55 350 52 300

Externa 24 870 26 350 25 100

Mellanmål 195 700 143 800 136 050

Äldreomsorg 27 700 27 770 26 750

SUMMA 835 910 742 130 705 750

Analys

IN/Iåltidscnhctens livsmedelskosmadcr är lika mellan år 2018 och 2019. År 2018 var

kostnaden jan - aug 8 734 tkr och 2019 samma period 8 721 tkr. Detta trots mycket

Ökade livsmcdclskostnader bl 21 har Våra grönskas- och fruktinköps kostnader ökat

med 14, 6 0/0. Anledningnr till att livsmcdcls inköp har kunnat hållas beror på ändrad

meny med mer baljväxter och minskat kött samt att nästa alla rätter numera tillagas

från grunden. .Andelen ekologiska produkter som köps in jan - aug 2019 är 28,6 0/0.

Vilket är en ökning jämfört med samma period 2018 som då var 26,8 0
0.

Pcrsønalstyrkan har utökats med 2 kocktjänstcr i och med att Österskärsskolan blev

tillagningskök. Måltidsenhctcns sjukskrivningar är jan- aug 2019 5,8 0/0 jämfört med

samma period 2018 då den var '12,2 “/n

Kultur och Fritid
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Ekonomisk uppföljning
Verksamhetsområde Kultur 8. Budget- Ack Uifall

Fritld Budget 2019 Ack Budget Ack utfall awikelse Prognos Aug 2018 Utfall 2018

INTÄKTER

Avgifter 2 531 951 1 571 620 3 151 1 018 2 575

Övriga intäkter 42 187 28 416 27 874 -542 41 646 27 556 40 506

SUMMA INTÄKTER 44 718 29 367 29 445 . 78 44 797 28 574 43 081

KOSTNADER
Personalkostnader -20 217 -13 379 -13 703 -324 -20 540 -13 493 -20 106

Lokalkoslnader -20 562 -13 655 -11 410 2 245 -20 317 -12 060 -19 306

Kapitalkostnader -259 -173 -173 0 259 -153 -232

Köp av verksamhet 0 O 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetskostnader -3 681 -2 501 -2 165 336 -3 680 .2 363 -4 076

Jämförelsestörande kostnader 0 0 0 0 0 -32 -32

SUMMA KOSTNADER -44 718 -29 708 -27 451 2 257 -44 797 -28 101 -43 751

RESULTAT 0 -341 1 994 2 335 0 473 -670J

Kultur och Fritid Visar ett positivt resultat på '1 994 tkr vilket är 2 335 tkr bättre än

pcriodiscrad budget och motsvarar 6,8 0/0 av ackumulerad omsättning.

Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 473 tkr.

Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 29 445 tkr som är 78 tkr bättre än

budget och 871 tkr högre än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för

perioden är -27 451 tkr vilket är 2 257 tkr lägre än budget och 650 tkr lägre än

föregående år. 1-)ch(›1mlk0stnadcrna i förhållande till omsättning uppgår till 46,5 0/0,

0,7 procentenheter lägre än föregående år. Prognosen Visar att resultatet per den 31

december hamnar på 0.

Volymer
Volym-

avstämning
Kultur och

Fritid

201 908 201808

Fritidsgårdarna 57 525 41 053

Musikskola 828 781

SUMMA 58 353 41 834

(Jbscnrcrn att prognosarbctct för vcrksmnhctsområdct är svårt att göra per sista

augusti då avstämning av höstterminens clevvolymcr sker den '15 september. En mer

tillförlitlig prognos kan således lämnas i uppföljningen per sista september.

Måluppfyllelse

IVIusikskolan och fritidsgårdarna har ekonomi i balans och prognosen är en

balanserad budget vid årsskiftet. Fritidsgårdarna har tillsammans med fritidshemmen

fått statsbidrag för lovaktivitctcr för de yngre barnen, detta har varit uppskattat och
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erbjudit en stor variation av aktiviteter. I samverkan med vårdnadshavare, skola,

'I'ryggi Ostcråkcr, polis, socialtjänst sker ett förebyggande arbete.

Musikskolan erhöll bidrag från kulturrådct som bidrog till att verksamheten kunde

erbjuda musilmpplcvclser till elever som inte tillhör den vanliga rckrytcringsbascn.

Analys

Med en växande problematik med en gruppering ungdomar som har negativ

inverkan på varandra behövs en förvaltningsc'ivcrskridandc kraftsamling.

Musikskolan erbjuder utbildning av högskolcutbildadc musiklämre i de flesta olika

musikgcnrcr. Verksamheten utvecklas kontinuerligt för att möta nutidens krav på

flexibilitet och upplevelser i kombination med möjligheten till klassisk skolning.

Fritidsgårdarna utgör en Viktig del i arbetet runt unga i kommunen. Resultatet av

deras målmedvetna arbete med att bidra till meningsfull fritid är svårt att mäta. De

uppdaterar sina metoder och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

S(_)lskiftesgårdcn avslutade verksamheten för LSS den 30juni. Underlag för en

fortsättning på höstterminen finns inte.

Personaluppföljning

Antal årsarbetare i Produktionsutkottets verksamheter per 31/9: Tillsvidare

Förskola Utbildning KoF Måltid V00 Stab Totalt

2018 263,36 627,21 41,82 47,66 274,26 7,47 1261,78

2019 260,26 595,77 40,51 50,1 271,95 7,8 1226,39

Antal årsarbetare i Produktionsutskottets verksamheter per 31/8: Tidsbegränsade

Förskola Utbildning KoF Måltid V00 Stab Totalt

2018 38,06 130,05 6,95 6,75 16,11 197,92

2019 49,14 115,35 3 0,59 16,67 3 188,75

Antal månadsavlönade per 31/8 i Produktionsutskottets verksamheter

Förskola Utbildning KoF Måltid V00 Stab Totalt

2018 314 818 55 63 322 8 1580

2019 320 772 54 59 321 11 1537

Antalet årsarbetare har per den sista augusti minskat med ca 45 anställda jämfört med

samma tid föregående år. Den stora minskningen har skett inom de verksamheter

som har minskade volymer.

Hälsobokslut

Sjukfrånvaro

Utfallet för hela produktionsföwaltningcn under årets första sex månader blev 7,6 0/0

vilket är en förbättring med 0,5 procentenheter i jämförelse med januari-juni 2017.
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Sjukfrånvaro ja n-ju ni 2018 2019

P5 Förskola 8,10% 6,90%

PS Grundskola 6,50% 6,40%

PS Gymnasium 4,00% 6,10%

PS Komvux 8,30% 1,50%

PS Kultur och Fritid 4,10% 6,20%

PS Måltidsenheten 13,80% 7,10%

PS Vård och Omsorg 9,60% 9,60%

PS Stab 1,20% 1,40%

PS Totalt 7,60% 7,05%

Hela kommunen 7,00% 6,70%

Tabellen visar sjukfrånvaron uppdelat per verksamhet.

En förbättring av sjuktalcn har skett inom de flesta verksamheter, dock inte inom

verksamhctsområde gymnasiet och Kultur och fritid. Åtgärdcri form av kartläggning

och utbildningsinsatscr för chefer fortsätter och målsättningen är att sjuktalcn med en

procentenhct under innevarande år.
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7_ Färdolycksfall 4
“

_ Egendom/Säkerhet 7 1

20 -

O
.-_

A7"/7e/.W/Å//b'lyø'im/(I/.sw' .mm ilzlrty/á/ inom ,I)/'Mink/ionsmko/l ink/Mim ;makron/MM" under åre/.r J'L'X

A/å'mm ”lånat/er.

Uppföljning miljömål

Under det av fullmäktige formulerade inriktningsmålct - Örleø'â/(zer .ska/l ZI/Wá'k/tl ett

/ångrzk/z'g/ /Jä///øm'l .ramlat/[le (lä/T7"g0ala/(MtAsif/mi/ggønçgc.s:/b'r ”ziinnzkkm mål/'1)' 00/9 ;za/m* till .ramper/(251.

- har Produktionsutskottct formulerat två resultatmål med tillhörande

resultatindikatorer:
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Österåker

;1. Produktionsutskott ska vara en attraktiv arbetsgivare

' Mäts genom ett sammanvägt resultat i

mcdarbctarundcsökningcn

7/\/Iå/z1/›/g/j///e/.re: Då mcdatbctarundcrsökning ännu inte är genomförd så kan

resultatmålct inte mätas i samband med detta delårsbokslut.

För att Öka attraktionen som arbetsgivare är produktions föwaltningcns

ledarskapsutveckling ctr pågående arbete som även ska leda till att medarbetarna

utvecklas inom föwalmingcns verksamheter. Internt ledd kompctcnsutvcckling som

ligger i linje med det strategiska arbetet värdesätts och interna lmrriärvägar

uppmuntras. Alla medarbetare har utvecklingssamtal där chef och medarbetare sätter

upp individuella mål och kompctcnsutvcckling kopplad till dessa i en individuell

utvecklingsplan. Friska medarbetare ökar förutsättningarna för hög måluppfyllelse.

Det finns struktur för lcdarutvcckling och lcdarstöd avseende chefer inom

utbildning. Den omfattar täta introduktionssamtal, utsedd mentor och tillgång till

extern coach under första tjänstgöringsärct för nytillsatt chef. Samtliga chefer har

månadsvisa enskilda möten verksamhctschcf-rckror, basgruppsmötcn med

utvecklingsfrågor och arbetsorganisarionsmörcn varje månad samt infornmtionsbrcv

varje vecka. Vi har låg omsättning på rektorer och i dagsläget flera ansökningar vid

rekrytering.

1). Senast: 2018 har alla förskolor i kammuncn inventcrar material och utrustning

som barnen kommer i kontakt med samt ha cn'handlingsplan för hur farliga

ämnen kan fasas ut.

' Mäts genom andelen förskolor som har en handlingsplan

Å/Iå/zz/;p/jz//ø/.rw Samtliga kommunala förskolor i kommunen har inventcrat material och

utrustning som barnen kommer i kontakt med och har även en handlingsplan för hur

farliga ämnen kan fasas ut. Målet är därmed uppnått.

IX/Iiljömcdvctcnhct och hållbar utveckling ingår i utbildningen av barn och elever,

vilket innebär att hållbarhcts frågorna är levande i det vardagliga arbetet.

Utbildningsvcrksamhcterna och måltidscnhctcn samarbetar under läsåret med

förutsättningar och implcmcntcringsméSjlighctcr för ytterligare minskat matsvinn.

Måltidscnhctcn arbetar aktivt för en effektivare källsortering samt för att, inom given

budgetram och gällande upphandlingsrcgler, använda livsmedel som är ekologiskt

producerade.

O -

Framatbllck

Produktionförvaltningens verksamheter har överlag förbättrat kvaliteten under året,

och det arbetet kommer fortsätta, och intensifieras. Samtidigt som Vi på alla sätt

kommer arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.
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Österåker

Liksom i Övriga riket kommer pcrsonalförsörjningen inom omsorg och utbildning

vara en nyckelfråga under de närmaste åren.

1-)t(›dL1kti(›ncn kommer också fortsätta arbeta med frågan hur kommunens

egcnrcgivcrksamhct på bästa sätt ska möta konkurrensen från privata aktörer och

samtidigt upprätthålla rollen som yttersta garant för vård och skola till kommunens

samtliga medborgare.

Statsbidragsuppföljning

Per aug 2019

Statsbidrag Beviljat belopp Ansöks Period

Lä rarlyft VT19 Skolverket 165 VT19

Handledare Läslyftet Skolverket 364 VT19

4
'a Vårterminenäzoiss

› -

g . 1
› , Tf] , \ ,

.

Stadsbidrag Beviljat belopp Ansöks Period

Fritidshemssatsningen Skolverket 1 289 beslutad HT19

Karriärtjänster HT19 Skolverket 2 337 HT19

Lågstadiesatsning Skolverket 3 848 beslutad HT19

Lärarlyft HT19 Skolverket 800 HT19

Lärarlönelyft HT19 Skolverket 4 800 HT19

Läslyft 2019/20 Skolverket - HT19

Spec.ped för lärande 2019/2020 434 HT19

Likvärdig skola 2019 Skolverket 4 448 HT19

Elevhälsa, persförstärkn 2019 Skolverket 1 100 HT19

Skapande Skola 2019/20 Kulturrådet 660 HT19

GY Introduktionsprogram Skolverket 452 HT19

:Sigfållcfêfrtärkning
Skolverket 76 beslutad HT19

x;::::::glrg/ggäåger
'

Skolverket 7 363 beslutad HT19

*Bidraget är inte budgeterat och utgör således en tillkommande intäkt för 2019.

I övrigt avviker statsbidragsbudgeten inte från de budgeterade beloppen.

Katárina Freme

Tf Produktionschef
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