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Kommentarer till ekonomiskt utfall 2021

Resultatutfallet är långt över budget. Orsaken är kostnadseffektivitet.
1. Minskade lokalkostnader i grundskolan (1,2MSEK). Vi har ett hyrestillägg på Storskolan som

under 2018-2020 betalats på ett sätt som kan liknas vid överamortering. I vår granskning av
avtalet visade det sig att hyresvärden tolkat avtalet annorlunda än vi gjort, varför den snabbare
amorteringen upphört.

2. Verksamhetskostnaderna i grundskolan (0,5MSEK) har hållits nere tack vare pandemin, dvs
fjärrundervisning.

3. Minskat lokalunderhåll / lokalförbättringar i grundskolan (0,4MSEK)
4. Färre möbelinköp i grundskolan (0,4MSEK)
5. Matkostnaderna i grundskolan (0,3MSEK)

Ökande kostnader syns bland annat i
1. Personal
2. Företagshälsovård, arbetsmiljöarbete
3. El, värme, vatten, avlopp

Inför 2022 och 2023

Svalövs Kommun har berikats med tågtrafik och kommunledningen har precis aviserat att alla ungdomar
från åk 7 ska erhålla s.k. ungdomsbiljett. Det betyder att elevers rörlighet kan komma att öka och vårt
elevunderlag kan bli osäkrare, även om vi idag har lång kö till skolan. Vårt högstadiums epitet bör därför
höjas, samtidigt som vi har lärarbrist på Mellanskolan och saknar en anställd speciallärare i elevhälsan. Vi
har lyckats rekrytera fler förskollärare än någonsin till förskolan och framöver behöver vi göra samma för
Grundskolan behöver vi både säkra och höja personalens kompetens genom rekryteringar.

Våra intäkter, genom grundbeloppen från kommunerna minskar och statsbidragen för pandemin,  de s.k.
coronamiljarderna till skolan upphör och ersättning för höga sjuklönekostnader minskar. Vi behöver vara
extra försiktiga och organisera för efterföljande effekter av pandemin. På både barn/elev-sidan som på
personalsidan har vi betydligt högre frånvaro än vanligtvis. Det betyder att verksamheten dagligen måste
ställa om, vilket sliter på alla.

Kostnader för energi, livsmedel, transporter, läromedel och tjänster ökar snabbt och är
inflationsdrivande. När inflation ökar, intäkter minskar, eller inte hänger med och kostnader ökar,
samtidigt som det är väldigt mycker mer oroligt i vår omvärld, ska man vara försiktig.

Tack vare att vi har lång kö och byggt upp såväl soliditet som likviditet under flera år, är vi väl rustade för
en osäkrare framtid. Sammantaget betyder detta dock att både budget 2022 och organisering läsåret
2022-2023 måste innehålla utrymme att “svänga i tid” med en längre framåtblick för en god framtida
personalförsörjning och utbildningsverksamhet.
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