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Uppdrag från välfärdsutskottet inför återrapportering - analys av 
posten Övrigt från Kolada för identifiering av besparingsåtgärder  
 
Välfärdsutskottet beslutade 22 januari 2020, i samband med en återrapportering av uppdraget 
att analysera ”Övrigt” i Kolada för att identifiera besparingsåtgärder, föreslå 
kommunstyrelsen notera informationen men samtidigt, för egen del, följande: 
”Beslutsunderlaget ska kompletteras, inför utskick till kommunstyrelsen, med följande 
information: Tidsatt åtgärdsplan för att avveckla överflödiga system och licenser och för 
översyn och kvalitetssäkring av ingående poster och tillhörande konteringar.”  
 
 
Ärendet kompletteras därför, inför kommunstyrelsen, med följande information: 
 
En genomlysning av system och licenser kommer att starta inom kort. Genomlysningen 
förväntas bli klar i juni månad 2020. Resultatet av genomlysningen, med tidsatt åtgärdsplan, 
redovisas på Välfärdsutskottet den 2 september 2020.  
 
För översyn och kvalitetssäkring av ingående poster och tillhörande konteringar har följande 
åtgärder vidtagits: 
• Samtliga rektorer i grundskolan kommer senast den 31 mars 2020 att ha gått igenom all 

sin personalkontering och skickat eventuella ändringar till SOLTAK. Datumet är beslutat i 
samråd med rektorsgruppen.  

• Ekonomifunktionen kommer att, med start i april 2020, genomföra en utbildningsinsats 
som initialt riktar sig till dem som kontinuerligt konterar många fakturor och därefter till 
alla som konterar fakturor.  
Utbildningarna hålls vid flera tillfällen och täcker initialt befintligt behov och blir därefter 
återkommande.  
Syftet med utbildningarna är att stärka grundläggande kunskaper inom redovisning för att 
förbättra kontering 
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§ 3 Dnr: KS 2019/385 
 
Återrapportering - analys av posten Övrigt från Kolada för 
identifiering av besparingsåtgärder inom denna post 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Välfärdsutskottet beslutar för egen del: 

Beslutsunderlaget ska kompletteras inför utskick till kommunstyrelsen med följande 
information: Tidsatt åtgärdsplan för att avveckla överflödiga system och licenser och för 
översyn och kvalitetssäkring av ingående poster och tillhörande konteringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ge förvaltningen i uppdrag att analysera posten 
Övrigt inom grundskolan från Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post.  
 
Posten Övrigt innehåller allt som inte redovisas på annan verksamhet och 2018 fördelades 
posten enligt följande: 
 

• Övrig personal anställda direkt under övrigt 30 279 tkr 
• Fördelad gemensam kommunövergripande verksamhet 16 529 tkr 
• Fördelad gemensam verksamhet inom sektor utbildning 6 411 tkr 
• Skoladministratörer 5 952 tkr 
• Övriga kostnader förda direkt som övrigt 5 876 tkr 
• Stödpersonal Nyborg 3 253 tkr 

Förvaltningen har utvärderat posten och funnit att flera besparingsåtgärder kan vara möjliga 
genom exempelvis översyner och kvalitetsgranskning. Förvaltningen har också 
uppmärksammat att det finns en risk att felbokföringar kan ha påverkat posten negativt. 
Utredningen/analysen är avgränsad till övriga kostnader inom grundskolan.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-17 
Redovisning av övriga kostnader för grundskolan i Kolada 2018 
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Protokoll 
Välfärdsutskottet 
2020-01-22 

 
Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 234 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Beslutsunderlaget ska kompletteras inför utskick till 
kommunstyrelsen med följande information: Tidsatt åtgärdsplan för att avveckla överflödiga 
system och licenser och för översyn och kvalitetssäkring av ingående poster och tillhörande 
konteringar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Roland.persson@stenungsund.se 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se  
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Återrapportering - analys av posten Övrigt inom grundskolan från 
Kolada för identifiering av besparingsåtgärder inom sektor 
utbildning 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ge förvaltningen i uppdrag att analysera posten 
Övrigt inom grundskolan från Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post.  
 
Posten Övrigt innehåller allt som inte redovisas på annan verksamhet och 2018 fördelades 
posten enligt följande: 
 

• Övrig personal anställda direkt under övrigt 30 279 tkr 
• Fördelad gemensam kommunövergripande verksamhet 16 529 tkr 
• Fördelad gemensam verksamhet inom sektor utbildning 6 411 tkr 
• Skoladministratörer 5 952 tkr 
• Övriga kostnader förda direkt som övrigt 5 876 tkr 
• Stödpersonal Nyborg 3 253 tkr 

Förvaltningen har utvärderat posten och funnit att flera besparingsåtgärder kan vara möjliga 
genom exempelvis översyner och kvalitetsgranskning. Förvaltningen har också 
uppmärksammat att det finns en risk att felbokföringar kan ha påverkat posten negativt. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ge förvaltningen i uppdrag att analysera posten 
”övrigt” från Kolada och identifiera besparingsåtgärder inom denna post.  
Eftersom kommunstyrelsens beslut utgår från den redovisning av nyckeltal för grundskolan 
2018 som föregick beslutet, avgränsas utredning/analys till redovisning av övriga kostnader 
inom grundskolan.  
 
Av bilagd utredning framgår att posten Övrigt innehåller allt som inte redovisas på en annan 
verksamhet. I praktiken innebär det att det som inte ingår i posten är: kostnad för 
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undervisande personal, läromedel, rektorer, bibliotekarier, måltidspersonal och måltider, 
lokaler och vaktmästeri samt lokalvård, skolskjutsar och kostnad för elevhälsa (sjuksköterska, 
läkare, kurator och psykolog). 
 
Bruttokostnaden för grundskolan såsom den redovisas i Räkenskapssammandraget uppgår till 
387,7 mkr och de kostnader som bokförs under övrigt uppgår till 68,3 mkr vilket motsvarar 
17,6%. Övrigt-posten fördelades 2018 enligt följande: 
 

• Övrig personal anställda direkt under övrigt 30 279 tkr 
Ex. elevassistenter, skolvärdar, studie- och yrkesvägledare, socialpedagoger och i 
vissa fall specialpedagoger. 

• Fördelad gemensam kommunövergripande verksamhet 16 529 tkr 
Ex. grundskolans del av ekonomi- och personalfunktionerna, kansliet, 
kommunikation, SOLTAK, facklig tid, personalinsatser och upplupna löner. 

• Fördelad gemensam verksamhet inom sektor utbildning 6 411 tkr 
Ex. Grundskolans del av löner till sektorchef, chefer inom staben, utredare och 
gemensamt IT-stöd. 

• Skoladministratörer 5 952 tkr 
Ex. Daglig administration på skolenheterna. Stora skolenheter har en tjänst, mindre 
enheter har del av tjänst. 

• Övriga kostnader förda direkt som övrigt 5 876 tkr 
Ex. förbrukningsmaterial, försäkringskostnader, licensavgifter, handledning/ 
föreläsare, telefoni/IT-kommunikation, transporter/resor. 

• Stödpersonal Nyborg 3 253 tkr 
Ex. personal som arbetar på Nyborg men inte har en undervisande roll. Ex. 
socialpedagoger, elevassistenter etc. 

 
Sammanfattning/Analys 
Av Kolada framgår att de kostnader som Stenungsunds kommun bokfört under Övrigt 
överstiger genomsnittet för riket.  
 
Det finns en viss risk för ev. felbokföringar gällande gränsdragningen mellan vad som 
betecknas som undervisning och vad som betecknas som stödinsatser (och därmed bokförs 
som övrigt). Likaså finns det en osäkerhet i hur personal som arbetar med stöd delas om de 
också arbetar i fritidsomsorgen. Det finns också skillnader i redovisningen mellan olika 
kommuner.  
 
I kostnaden ingår overheadkostnader på två nivåer, en kommungemensam nivå, och en 
sektorgemensam nivå. Det är svårt att bedöma huruvida kostnaden för overhead är hög eller 
låg eftersom den till stor del är en konsekvens av hur kommunen valt att redovisa sina 
kostnader. Med det menas att det i många fall finns ett val mellan att bokföra som overhead 
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eller att fördela en kostnad så att den blir en direkt kostnad. Vanligtvis används overhead då 
det inte är ekonomiskt försvarbart att fördela alla kostnader. 
 
Kostnader för licenser finns bokförda på flera ställen inom ramarna för övriga kostnader 
vilket gör att den totala kostnaden på det området blir svår att överskåda. 
 
Kostnaden för personal som inte är lärare, rektorer eller bibliotekarier har varierat under de 
senaste åren; 2018 var den kostnaden 30,2 mkr. Motsvarande siffra för 2017 var 33,8 mkr och 
för 2016 var siffran 29,7 mkr. Att kostnaden varierar beror på hur fördelning sker mellan 
undervisande personal i förhållande till stödpersonal. 
 
Kostnaden för upplupna löner som redovisas under Övrigt via den fördelade 
kommunövergripande verksamheten är egentligen en kostnad som avser all personal oavsett 
vilken verksamhet de arbetar i och den är ytterligare ett exempel på områden där olika 
kommuner redovisar på olika sätt. 
 
Identifierade möjliga besparingsåtgärder 
 

• En utredning pågår för att se över Nyborg1 i förhållande till skolornas övriga 
stödinsatser vars kostnader till stor del hamnar under övrigt. 

• Kvalitetssäkring av kontering av löner i syfte att ge tillförlitliga och rättvisande siffror. 
• En översyn av licenserna inom sektor utbildning samt en översyn av var licenserna 

bokförs då det idag är svårt att få en helhetsbild. 
• En översyn inom skolenheterna hur man använder sig av stödpersonal i förhållande till 

ordinarie undervisande personal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-17 
Redovisning av övriga kostnader för grundskolan i Kolada 2018 
Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 234 
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Sektor utbildning 
 
 
Pia Alhäll  

 
1 Särskild undervisningsgrupp 
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Bilaga 1 

Redovisning av övriga kostnader för grundskolan i Kolada 2018 

 

Nyckeltal i Kolada 
Till grund för de nyckeltal som rör ekonomi i Kolada ligger Räkenskapssammandraget som alla 
kommuner gör varje år. I räkenskapssammandraget redovisas alla kommunernas kostnader och 
intäkter i enlighet med en uppdelning som bestäms av Statistiska Centralbyrån (SCB). Varje 
verksamhet rapporteras utifrån de instruktioner som SCB skickar ut och posten ”Övrigt grundskola”, 
verksamhet 44080 omfattar egentligen allt som rör grundskolan och som inte redovisats på andra 
verksamheter. Utifrån följande instruktion sker redovisningen: 

408 Övrigt 
Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare. 
Under övrigt ska t.ex. ingå: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som ska fördelas ut på 
de olika skolformerna 

• Administration 
• Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för 

kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc. 
• Kostnader för utvecklingsarbete 
• Stipendier, fackligt arbete 
• Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar och 

fritidspersonal (t.ex. fritidsledare) 
• Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare) 
• Intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. 

4081 Fördelad gemensam verksamhet 
Här redovisas kostnader som är gemensamma för kommunen och som ska fördelas på respektive 
verksamhet. Kommungemensamma verksamheter kan t.ex. vara telefonväxel, löne- och 
ekonomiadministration, transportcentral, storkök och tryckeri. (Se även kapitel 8 Driftredovisningen, 
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rad 920 gemensamma verksamheter). Kostnader som uppkommer hos barn- och 
ungdomsförvaltningen eller motsvarande redovisas inte här utan på rad 408, övrigt. 
Att tänka på: 
Bidrag från staten eller statliga myndigheter redovisas på rad 408, Övrigt, oavsett 
vad de avser. 

(Källa: Räkenskapssammandraget 2018 Instruktioner 18 december 2019 version 1, Statistiska Centralbyrån, 
2018) 

Som framgår av instruktionerna så innehåller posten ”Övrigt” allt som inte redovisas på en annan 
verksamhet. I praktiken innebär det att det som inte ingår är: 

• Kostnad för undervisande personal 
• Kostnad för läromedel 
• Kostnad för rektorer 
• Kostnad för bibliotekarier 
• Kostnad för måltidspersonal och måltider 
• Kostnad för lokaler samt för vaktmästeri och lokalvård 
• Kostnad för skolskjutsar 
• Kostnad för elevhälsa (sjuksköterska, läkare, kurator och psykolog) 

I posten övrigt ingår intäkten från alla statsbidrag och andra externa intäkter som eventuellt bokförts 
på den här verksamheten i enlighet med instruktionerna från SCB. Kostnaden som används i 
jämförelsen i Kolada är en extern bruttokostnad (kostnader utan avdrag för externa intäkter). Att den 
är extern innebär också att interna intäkter och kostnader har eliminerats. 

Kostnaden som nyckeltalet utgår ifrån är 68,3 mkr. 

Vad ingår i kostnaden 68,3 mkr? 
• Fördelad gemensam kommunövergripande verksamhet 16 529 tkr 

Fördelad gemensam verksamhet är kommunövergripande overheadkostnad (44081 enl SCB:s 
definition). I räkenskapssammandraget delas de gemensamma kostnaderna ut till samtliga 
verksamheter i kommunen. Eftersom grundskolan är den största verksamheten så fördelas 
också den största kostnaden till den verksamheten. Grundskolans andel av gemensamma 
kostnader är 22,4% vilket ligger i linje med verksamhetens relativa storlek. Kostnader som 
bokförs här är bl.a ekonomi- och personalfunktionerna, kansliet, kommunikation, SOLTAK, 
facklig tid, personalinsatser och upplupna löner. 

• Skoladministratörer 5 952 tkr 
Skoladministratörerna arbetar på skolenheterna med den dagliga administrationen. Det är 
verksamhetschefen som beslutar hur mycket administratör som ska finnas på respektive 
skola. De stora skolenheterna har 1 tjänst medan de mindre har en tjänst med nedsatt 
tjänstgöringsgrad eller delar på en tjänst. 

• Stödpersonal Nyborg 3 253 tkr 
Personal som arbetar på Nyborg men inte har en undervisande roll. Ex. socialpedagoger, 
elevassistenter etc. 

• Övrig personal anställda direkt under övrigt 30 279 tkr 
Den största delen, drygt 29 mkr, är personer anställda på skolenheterna medan Studie- och 
yrkesvägledarna är anställda på Staben. Det handlar om personer som inte är lärare, rektor 
eller bibliotekarie. Exempel på sådan personal är elevassistenter, skolvärdar, studie- och 
yrkesvägledare, socialpedagoger och i vissa fall specialpedagoger. 
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• Övriga kostnader förda direkt som övrigt 5 876 tkr 
Kostnader som uppstår ute på skolenheterna, under verksamhetschefen och inom staben. 
De största kostnadsposterna är de som följer: Förbrukningsmaterial, försäkringskostnader, 
licensavgifter, handledning/föreläsare, telefoni/IT-kommunikation, transporter/resor. 

• Fördelad gemensam verksamhet inom sektor utbildning 6 411 tkr 
Denna post är kostnader som bokförts som sektorgemensamma och som sedan fördelas till 
respektive verksamhet manuellt i Räkenskapssammandraget i stället för att varje enskild 
faktura fördelas till varje enskild verksamhet. Då grundskolan är sektorns största verksamhet 
så fördelas också mest kostnader dit. Nedan följer en redovisning för vad som fördelades 
2018: 
 
- 5 087 tkr avs löner till sektorchef, chefer inom staben, utredare och gemensamt IT-stöd. 
- 225 tkr Konsultkostnad EY 
- 650 tkr avs licenser för kopiering och filmavtal 
- 100 tkr avs julgåva till personal 
- 130 tkr avs gemensamma kurser och konferenser 
- 219 tkr utgörs av övriga gemensamma kostnader 

Stenungsund 2019-12-06 

Roland Persson 
Enhetschef ekonomi 
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