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Nämndens ansvarsområde 
Max 1 sida. Utgå från nämndens reglemente. Även lagstadgat ansvar som ligger inom nämndens an-
svarsområde kan lyftas in. Eventuella förslag till förändringar av uppdraget läggs i eget stycke (se ne-
dan). Svarar på frågorna: Varför finns verksamheten och vad ska vi göra/för vem. 
 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 
inom verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt de uppgifter som 
ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommu-
nal grund- och grundsärskola i Skellefteå kommun. I nämndens uppgifter ingår också skolbibli-
oteksverksamhet. 
 
Förskolan är en frivillig skolform för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, 
studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Från och med hösten det år ett barn fyller tre 
år har barnet rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar minst 525 timmar per år och är 
avgiftsfri. Övrig tid i förskola är avgiftsbelagd, men det finns en nationell maxtaxa som Skellef-
teå kommun har valt att ansluta sig till vilken innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli. Förskolans utbildning styrs av en nationell läroplan. 
 
Grundskolan är en obligatorisk skolform för barn från 6 till 15 års ålder. I Sverige råder skolplikt 
för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9, det vill säga i tio år. Under de nio åren i grund-
skolan är alla elever garanterade ett visst antal undervisningstimmar i varje skolämne. I försko-
leklassen, som är en del av den obligatoriska grundskolan har eleverna rätt till minst 525 
undervisningstimmar per läsår. Utbildningen i grundskolan är avgiftsfri och styrs av en nation-
ell läroplan. 
 
I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms 
kunna nå grundskolans kunskapskrav. Utbildningen är som den ordinarie grundskolan nio år 
och styrs av en nationell läroplan.  
 
För elever mellan 6 och 13 år finns fritidshemmet som är öppet före och efter skoltid samt un-
der skollov. Fritidshemmet erbjuder meningsfulla aktiviteter under tiden vårdnadshavarna ar-
betar eller studerar. Fritidshemmet är avgiftsbelagt, men en nationell maxtaxa som Skellefteå 
kommun har valt att använda avgör hur hög avgiften för vårdnadshavarna får bli. Fritidshem-
mets utbildning styrs av en nationell läroplan. 

 
 

Förändring av uppdrag/ansvar 

De nämnder som inte har några förslag på förändringar av uppdraget skriver ”Utan kommentar” 
Utan kommentar. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Max 1–2 sidor. Här kopplar vi ihop uppföljningsarbetet med planeringsprocessen. Beskriv sammanfat-
tat nämndens nuläge och utgå från fakta gällande verksamhetens resultat och dess förutsättningar. 
Svarar på frågorna: Vad går bra och mindre bra inom vårt uppdrag, och varför? Vilka är behoven 
och upplevelserna hos de som vi finns till för? Vad ser vi framåt, vilken anpassning behövs? 
 

Exempel på input gällande kunskap och fakta:  Exempel på frågor att ställa sig: 
 Nyckeltal och kvalitetsuppföljning    Vad ligger bakom siffran eller resultatet? Orsaker? 
 Enkäter och dialoger (brukare, invånare, medarbetare)    Hur ligger vi till jämfört med andra? Är vi nöjda? 
 Ekonomiskt resultat och analyser    Vad behöver vi förbättra? Vad behöver vi upprätthålla? 
 Invånardialoger    Förändring över tid? Behöver vi agera på något? Osä-

kerheter? 

 
I förskolan pågår flera byggen av nya förskolor. Med de nya förskolorna kan undervisningen 
utvecklas, genom att möjligheten att skapa olika lärande miljöer ökar. I de nya förskolorna 
skapas nämligen inne- och utemiljöer som ger utrymme för olika former av skapande och an-
nan undervisning. Andelen barn som nyttjar OB-förskola (obekväm arbetstid) har sjunkit, men 
är fortfarande procentuellt högre i Skellefteå jämfört med riket. Det kan bero på att det i Skell-
efteå finns flera stora företag med skiftgång samt att arbetslösheten i Skellefteå är låg. Med de 
företagsetableringar som sker i kommunen, finns skäl att tro att de kan innebära ett ökat be-
hov av OB-förskola. Bilden av förskolans verksamhet på avdelningsnivå behöver dock stärkas 
för att stärka kunskapen om förskolans verksamhet. Därför kommer en enkät att genomföras 
våren 2021 i syfte att fånga medarbetares och vårdnadshavares syn på verksamheten. 

Bristande likvärdighet beroende på boendesegregation har de senaste åren seglat upp som ett 
allt viktigare perspektiv att ta hänsyn till vad gäller förskolan. Geografiskt ligger de förskolor 
som är segregerade på grund av låg andel nyanlända och hög utbildningsnivå hos vårdnadsha-
varna alla inom Skelleftedalen, medan en majoritet av de förskoleområden som är segregerade 
på grund av hög andel nyanlända och låg utbildningsnivå hos vårdnadshavarna generellt ligger 
utanför Skelleftedalen. I den tillväxt som förväntas är därför likvärdighet en viktig aspekt. 

I fritidshemmet är andelen inskrivna elever i Skellefteå högre jämfört med riket. Detta gäller 
både i åldersgruppen 6-9 år samt 10-12 år. Förklaringen kan vara den låga arbetslösheten i 
kommunen som beror på de många företagsetableringarna samt att den höga graden av utbil-
dade fritidspedagoger leder till en väl fungerande verksamhet.  

Andelen elever som nyttjar OB-fritidshem (fritidshem på obekväm arbetstid) har sjunkit, men 
är procentuellt sett fortfarande högre i Skellefteå jämfört med riket. Det kan bero på att det i 
Skellefteå finns flera stora företag med skiftgång samt att arbetslösheten i Skellefteå är låg. 
Med de företagsetableringar som sker i kommunen, finns skäl att tro att de kan innebära ett 
ökat behov av OB-fritidshem. 

Elever inskrivna i grundsärskolan kan antingen gå på central grundsärskola (Lejonströmssko-
lan) eller vara inskrivna i grundsärskolan men ändå gå på sin hemskola. Alla elever i årskurs 6–
9, och som läser ämnen enligt grundsärskolans läroplan, har utfärdade betyg. Bäst lyckas ele-
verna i matematik, engelska samt hem- och konsumentkunskap. Av de elever som läser äm-
nesområden enligt träningsskolan bedöms alla nå minst godtagbara kunskaper. Det finns 
också elever i årskurs 9 som bedöms ha mer än godtagbara kunskaper och som har fått betyg i 
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vissa av grundsärskolans ämnen. Enligt svar från vårdnadshavarna i Skolinspektionens skolen-
kät är eleverna i grundsärskolan trygga. 

I grundskolan bedömer eleverna i Skolinspektionens skolenkät att de är trygga, även om det 
kan finnas stora skillnader mellan skolor. I skolenkäten framgår också att studieron inte upp-
levs vara bra, något som också framgått i systematiska dialogtillfällen med elever. Vad gäller 
skolans ämnen, kan man se att resultaten i engelska, matematik och svenska som andraspråk 
visar lägre måluppfyllelse än övriga ämnen. De tre kärnämnena svenska, engelska och mate-
matik ligger ofta lägre i måluppfyllelse när undersökningar om skolresultat presenteras. Resul-
taten i svenska visar dock inte en särskilt avvikande nivå i Skellefteå, kanske beroende på att 
det genom åren pågått insatser inom det ämnet. Bland annat den digitala läsutvecklingsscre-
ening som genomförs med alla elever i årskurs 1-4. I matematik har dock resultaten varit sjun-
kande, kanske beroende på att det där inte pågått några direkta insatser på vare sig kommunal 
eller nationell nivå de senaste åren. 

I grundskolan är den största utmaningen den bristande likvärdigheten. Den visar sig bland an-
nat i att meritvärdet (elevernas sammanlagda betyg) stiger medan behörigheten till gymnasiet 
sjunker. Den bilden finns även på riksnivå, så det är en utmaning som Skellefteå delar med öv-
riga landet. På enhetsnivå, det vill säga mellan skolor, finns tydliga tecken på skillnader i kun-
skapsresultat. Det kan man också se i elevernas trygghet, som generellt är bra i Skellefteå, men 
där det finns stora variationer mellan skolor. Denna bristande likvärdighet visas även i Skolver-
kets index för socioekonomisk resursfördelning. För Skellefteås del är det främst en boende-
segregation som kan påvisas som den starkaste kopplingen till dessa skillnader. Problematiskt 
är dock att de skolor där det går många nyanlända elever och där utbildningsnivån hos föräld-
rarna är jämförelsevis låg, också är de skolor där ämnesbehörigheten hos lärarna generellt är 
lägre. 

Gällande skolbiblioteken pågår en nationell utvärdering där syftet i uppdraget handlar om att 
ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder 
för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Den beräknas presenteras 
under 2022. 

För- och grundskolan i Skellefteå har en kostnadseffektiv verksamhet i jämförelse med andra 
kommuner och rikssnittet.   

 

Samtliga verksamheter har lägre kostnad per inskrivet barn/elev än rikssnittet. Uppgifter sak-
nas för grundsärskola 2019. Det är däremot normalt att kostnad per elev i grundsärskolan kan 
variera kraftigt mellan åren beroende på antal elever som läser enligt läroplan för tränings-
skola, där kostnaden är betydligt högre. Grundskolans kostnad per inskriven elev har under 
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åren närmat sig rikssnittet. Av denna kostnad lägger Skellefteå cirka 3 % mer på lokaler och 
måltid än rikssnittet, vilket delvis orsakas av kommunens skolstruktur med fler enheter, 
spridda på ett stort geografiskt område, och i genomsnitt få elever per klass. Om en större del 
av kostnaden ska kunna läggas på lärarresursen i klassrummet – vilket är avgörande för ele-
vens kvalitativa framgång och ökad likvärdighet - måste kostnaden för lokaler och måltid 
minska.  
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Inriktning och/eller prioriterade områden för pe-
rioden 2022–2026, inklusive indikatorer. 
Max 1–2 sidor. Här fokuserar vi på vad vi vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget. Priorite-
ringarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och önskad utveckling för att bidra till kommunfull-
mäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i planeringsförutsättningarna.  
Svarar på frågorna: Vad vill vi uppnå? Och formuleras som inriktningar eller prioriterade områ-
den. Det är lämpligt att ha max 3 inriktningar/prioriterade områden. 
 
Skriv en kort motivering till varför detta är ett prioriterat område, samt vilka indikatorer (max 
3 st) som ni följer för att hålla koll på om ni är på rätt väg. 
 

Hållbar tillväxt 
Skellefteå kommuns invånarantal förväntas växa rejält de kommande åren. I Skellefteå är bris-
tande likvärdighet en tydlig utmaning och den beror huvudsakligen på boendesegregation. An-
ledningen är att likvärdighet baseras på föräldrars utbildningsnivå, andelen nyanlända och an-
delen pojkar och flickor. Vid tillväxt finns en risk att boendesegregationen ökar eftersom det 
kan bli skillnader mellan bostadsområden. Därför blir bostadsbyggandet en väldigt viktig faktor 
för att minska boendesegregationen. Barn och elever från olika typer av bakgrund behöver 
blandas i kommunens skolor. Nya förskolor och skolor behöver därför byggas där barn från 
olika bakgrund möts. Det kan göras om byggandet av såväl bostäder som förskolor och skolor 
görs utifrån en långsiktig och framsynt planering. Men även genom att man skapar flexibla och 
ändamålsenliga lokaler. Det innebär att byggandet måste präglas av att vara hållbart utifrån ett 
ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv. 
 
För verksamheten kan bristande likvärdighet motverkas genom att rekrytera och behålla förs-
kollärare och lärare med rätt behörighet, genom att diversifiera den ekonomiska resursfördel-
ningen, genom kompetensfortbildning av medarbetare samt genom att personella resurser 
fördelas utifrån behov. För det arbetet behövs ett kommunalt arbete men även ett nationellt 
perspektiv där olika kompetensutvecklingsinsatser och statsbidragssatsningar är viktiga delar. 
 
Indikatorer för den hållbara tillväxten är: 

• Andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga till ett nationellt program i gymnasie-
skolan. 

• Andelen lärare och förskollärare med legitimation och behörighet för den undervisning 
de bedriver i förhållande till barnens och elevernas förutsättningar (Skolverkets index 
för socioekonomisk resursfördelning). 

 
Kvalitet i utbildningen 
Begreppet utbildning omfattar allt som händer under ett barns dag i förskolan eller en elevs 
dag i fritidshemmet, grundsärskolan eller grundskolan. Inom ramen för utbildningen ryms 
undervisningen, vilken är den aktivitet som utgår från de läroplaner som styr vad verksamhet-
erna ska arbeta med. Begreppet kvalitet inom utbildningen kan delas upp i strukturkvalitet (för-
utsättningar), processkvalitet (vad och hur något görs) och resultatkvalitet (det som blir resulta-
tet). Resultatet beror på strukturkvaliteten och processkvaliteten och därför är resultatkvali-
teten viktigast att följa. Men alla tre samverkar för hur resultatet blir. Förutsättningarna för en 
god kvalitet handlar om att ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Att ha ett syste-
matiskt kvalitetsarbete har stått i skollagen sedan lång tid, men ändå får majoriteten av landets 
förskolor, skolor och huvudmän kritik av Skolinspektionen när de genomför sina regelbundna 
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tillsyner. Där blir det systematiska kvalitetsarbetet en avgörande del för att synliggöra kvali-
teten i utbildningen och på så sätt kunna sätta in rätt åtgärder om något behöver förändras. 
 
Några av de viktigaste resultaten som i slutänden visar kvaliteten i utbildningen, handlar om 
hur trygga barnen och eleverna är, vilka möjligheter till studiero de har och hur väl de når kurs-
planernas kunskapskrav. För att nå dit är det viktigt med många olika aspekter på verksam-
heten såsom en fungerande arbetsmiljö för alla, behöriga lärare och förskollärare, rätt storlek 
på barngrupper och klasser, systematiskt arbete för en god psykisk och fysisk hälsa samt att 
synliggöra, medvetandegöra och motverka begränsande könsnormer. Digitaliseringens möjlig-
heter ska användas för att ge medarbetare mer tid för arbetet med barnen och eleverna, båda 
delarna i syfte att stärka kvaliteten på utbildningen. 
 
Indikatorer för kvaliteten i utbildningen är: 

• Barns och elevers upplevelse av trygghet. 
• Barns och elevers upplevelse av studiero. 
• Andelen elever per årskurs som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. 
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Investeringsbudget och plan 2022–2026  
Nedan kommenteras nämndens förslag till Investeringsbudget och plan. För varje större investering (>20 
mnkr) ska mallen nedan alltid användas. Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, men som 
ännu inte är påbörjade. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 3: Specifikation 
Investeringsbudget och plan 2022–2026. 

För- och grundskolenämndens behov av investeringsanslag redovisas i bilaga 1 och 2 

Utöver redan beslutade investeringar inom ramen för för- och grundskolenämndens verksam-
heter finns behov av nya investeringar. Omfattningen av dessa beror på kommunens vägval 
avseende vilken nivå en förväntad befolkningsökning hamnar på. Detta berör både förskolan 
och grundskolan.  

Behovet av att öka antalet platser är störst inom förskolan då det inom grundskolan i stort rå-
der en jämvikt även vid en större befolkningsökning i kommunen, men så är inte fallet i varje 
kommundel. På de mindre skolorna där förskolan idag är inrymd i skolan ökar kapaciteten för 
grundskolan om förskoleinvestering sker i området.  

För- och grundskolenämnden ställer krav på lokalernas kvalitet där det inte får vara så att loka-
ler är i så dåligt skick att de som vistas i lokalerna riskerar att fara illa. Utifrån verksamhetsutöv-
ningens arbetsmiljöansvar konstateras att det pågår ett flertal miljöutredningar i de lokaler 
nämnden hyr, bland annat i Jörn och i Skelleftehamn. Nämnden tar inte ställning till fastighet-
ernas skick.  

I den framtagna lokalförsörjningsplanen finns kapacitet, behov avseende en prognos som bas-
eras på de senaste årens utveckling och en målprognos 2030 för varje kommundel. Underskott 
av platser föranleder behov av investering för att i så hög utsträckning som möjligt tillgodose 
behovet av platser i närområdet.  

Investeringsäskandena ska möta ett ökat behov av förskoleplatser utifrån en befolkningspro-
gnos på 82 000 invånare 2030. Nämndens förslag till investeringar innebär en utökning av 
kommunkapaciteten för förskola med 240 platser nya platser i Skellefteå och 80 platser i Boli-
den. Investeringarna kan innebära att små förskolor kan avvecklas, hur många platser det be-
rör är i dagsläget svårt att uttala sig om. Vid en utflyttning av förskolor från skollokaler ökar ka-
paciteten i grundskolorna och det innebär bland annat att årskurs 6 kan flytta in. Nämnden fö-
reslår också att medel för inventarier avsätts i budget. Utgångspunkten i detta ärende är att 
den befintliga skolstrukturen behålls.  

För- och grundskolenämnden är i behov av förändrad struktur på lokaler för att både möta da-
gens behov samt ett framtida behov i en kommun som ska växa. Dagens förskole- och skol-
struktur måste förändras och det måste säkerställas att befintliga lokaler tas hand om och rus-
tas efter behov.  

En lokalförsörjningsplan är utarbetad. Den beskriver det förändrade behovet utifrån från kapa-
citet, skick på lokaler och möjliga åtgärder. Lokalförsörjningsplanen bygger på att kommunens 
nuvarande skolstruktur är intakt under planeringsperioden.  

Egna investeringar i inventarier behövs med 10 mnkr för år 2022-2026 enbart för förskolor och 
kompletteringsinköp för skolor. Inventarieanslagen måste justeras över tid och synkas med in-
vesteringar framtagna av Support och lokaler, till exempel ombyggnation av skolor.  Se bilaga 
2, för- och grundskolenämndens investeringar år 2022-2026.   
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Driftbudget och plan 2022–2026 
Här anger nämnden nuvarande budgetram, samt beskriver vilka insatser som görs för att bidra till att klara 
de årliga effektiviserings- och rationaliseringskrav som vilar på kommunen under hela den kommande bud-
get- och planperioden.  

Inför budgetår 2020 vidtog förvaltningen ett flertal åtgärder för att nå en budget i balans. Flera 
resultatenheter gjorde en översyn av befintlig organisation och i samband med det var det ett 
flertal visstidsanställda som inte fick förlängt förordnande. Arbetet med organisationsöversy-
nen har fortsatt under 2020 och är ännu inte avslutad. I den mån det har varit möjligt, har va-
kantställda tjänster inte ersatts med ny personal i avvaktan på att pågående omorganisation 
ska färdigställas. I avsaknad av tillförlitlig statistik går det inte att ange exakt hur många årsar-
betare det avser, men det kan konstateras att antalet medarbetare (huvuden) 2020 i snitt är 
drygt 100 färre än 2019. I nuläget är det omöjligt att säga om nuvarande organisation är lång-
siktigt hållbar utifrån måluppfyllelse, omsorg och likvärdighet eller hur mycket personalned-
dragningen exakt inneburit i kostnadseffektivisering. Coronapandemin har märkbart försvårat 
allt analysarbete. Däremot är det uppenbart att organisationen är hårt ansträngd i nuvarande 
situation och det föreligger risk för ohälsa hos medarbetare samt risk för att barn och elever 
inte får den pedagogiska omsorg eller den likvärdiga skola de är berättigade till.  

Utöver att hantera verksamheten under pågående pandemin har nämnden identifierat några 
viktiga utvecklingstendenser och utmaningar som ytterligare påverkar dess framtida verksam-
het. En del är att slutföra arbetet med att organisera den nya utbildningsförvaltningen, för 
att den ska kunna hantera en förväntad tillväxt på 25 % samtidigt som kunskapsresultaten och 
likvärdigheten ska öka. Konkretiseringarna av etableringarna i Skellefteå innebär att arbetet 
med att svara upp mot den förväntade befolkningsökningen fortsätter i våra verksamheter. 

För- och grundskolenämndens kostnader består främst av personal, lokaler, måltider, köp av 
verksamhet (från kommuner och fristående), IT-kostnader, skolskjuts samt övriga kostnader till 
exempel läromedia, elevförsäkringar, verksamhetsresor med mera. I diagrammet nedan redovi-
sas i % hur kostnader fördelas i förhållande till total kostnad 2020 om 1 639,1 mnkr (1 630 mnkr 
2019). 
 

 
 

65%13%

7%

2% 3%
6%

4%

Fördelning av kostnader för-och grundskolenämnd år 2020 i %

Personal

Lokaler

Måltider

Skolskjuts

IT-kostnader

Köp av verksamhet

Övrigt



10 
 

 
Kostnad för personal har minskat sin andel av total kostnad med 3 % enheter jämfört med 2019 
medan IT-kostnaden har ökat med 1 % och köp av verksamhet med 2 %. 

Nämnden är inställd på fortsatta effektiviseringsåtgärder där barn och elevers utbildning och 
likvärdighet prioriteras. Hur stora och omfattande dessa blir beror på vilken ramökning nämn-
den får och vad nämnden får tillåtelse att göra. Önskvärd inriktning är att minska lokaler och 
måltids andel av den totala kostnaden för att istället kunna lägga resurser på undervisningen.   

Ökning av elever till fristående enheter 2020 motsvarade cirka 25 mnkr och 2021 förväntas 
ytterligare 5 mnkr betalas ut av den kommunala ramen till följd av ökad elevpeng. I nuläget är 
omfattningen av eventuell volymökning till fristående enheter svår att förutse. Ett möjligt scena-
rio 2022-2025 är att volymen utökas med 200-300 elever vilket skulle motsvara cirka 22-32 
mnkr.  Detta innebär således att nämnden under 2022–2025 måste göra motsvarande (1–2 %) 
kostnadseffektivisering inom den kommunala verksamheten. Detta enskilt är en stor ut-
maning då nuvarande sökmönster och skolstruktur försvårar kostnadseffektiviseringar.   
 
Ökade personalkostnader år 2022 estimeras till 32,5 mnkr. Då är inte beaktat de eventuella 
kostnadsökningar som kan följa utifrån rådande kompetensbrist. Det är främst förskolan som 
har svårt att bemanna med utbildade förskollärare, men även grundskolan har problem att sä-
kerställa att det finns behöriga lärare på samtliga skolenheter inom varje ämne. I likhet med 
andra verksamheter behöver för- och grundskolenämnden aktivt jobba med framtida kompe-
tensförsörjning och insatser för att tillmötesgå behovet som följer med Skellefteås pågående 
samhällsomvandling. Medel krävs bland annat för projektledning, utveckling av struktur/meto-
der för att säkra det framtida behovet samt olika riktade insatser som till exempel studiestöd 
och särskilda rekryteringsinsatser.  
 
Enligt planeringsförutsättningarna kommer förskolan från år 2022 att minska med 50 barn och 
ökningen av antalet elever i grundskolan uppgår till 70. För att klara barn- och elevökningen 
behöver för- och grundskolenämnden ett tillskott på 1,3 mnkr från 2022.  
 
Beslut finns att samtliga medarbetare inom kommunen ska ha en egen M365-licens vilket inne-
bär en betydande kostnadsökning för för- och grundskolenämnden. Totalt kommer kostnaden 
för licensavgifter att öka med 3,0 mnkr under perioden 2020-2022 varav återstående ökning 
2022 uppgår till 1,0 mnkr. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet medför 
ökade krav på digitalisering inom den kommunala verksamheten, bland annat förväntas nation-
ella prov kunna utföras digitalt redan från årskurs 4 inom en snar framtid. Detta tillsammans 
med att många enheters befintliga IT-struktur är i slutet av sin tekniska livslängd, kommer 
att medföra en total kostnadsökning på minst 4,0 mnkr från 2022. Då är en dator per elev från 
årskurs 4 inte inberäknat.  
 
Under hösten 2021 kommer lokalkostnaden för förskolor att utökas med cirka 2,0 mnkr i och 
med att årskurs 6 flyttar tillbaka till mellanstadiet i Hjoggböle och Kusmark. De nya förskolorna  
Mobacken och Falkträsket, som togs i drift från januari 2021, motsvarar cirka 4,0 mnkr i lokal-
kostnad och från hösten 2022 tillkommer ytterligare två nya förskolor (Brännan och Bergsbyn). 
Detta motsvarar en utökad lokalkostnad för förskolor på cirka 10 mnkr inom 2 år. Nämnden får 
enligt tidigare beslut inte kompensation för lokalkostnader som avser förskolor, utan där finns 
krav på motsvarande kostnadseffektivisering. Med hänsyn till att kostnaderna för nybyggnation 
har ökat markant senaste åren har nämnden svårt att idag möta effektiviseringskraven i form 
av lägre personalkostnader. Nämnden begär därför ersättning för utökad lokalkostnad för-
skolor 2022 på 6,2 mnkr. 
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Prisökningar förväntas år 2022 uppgå till cirka 1,2 mnkr. Fritidsnämnden har aviserat att de vill 
öka taxan för hyra av idrottslokaler. Om så sker önskar för- och grundskolenämnden kompen-
sation i motsvarande omfattning. Kostnader för skolskjuts förväntas också öka på grund av pris-
höjningar. 
 
För- och grundskolenämnden äskar 46,7 mnkr i utökad ram för 2022 för att täcka estimerade 
kostnadsökningar. Trots eventuellt ramutökning måste nämnden fortsätta arbetet med effek-
tiviseringsåtgärder,  
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