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Kommentarer till utfallet för 2017 och behovet 2018
Utfallet totalt fö r AÅ lands gymnasium visar ett ö verskott jä mfö rt med budget på nettoanslaget som uppgå r till 1.096.000. Hä r nedan fö ljer en beskrivning av orsakerna
till detta.

Inkomster
Inkomsterna budgeteras med fö rsiktighet. OÖ verskottet på ca 200.000 hä nfö r sig till:
• Stö d fö r olika projekt, ESF, Nordplus etc

• Ersä ttningar fö r studerandes inkö p av datorer

• OÖ kade hyresintä kter

Utgifter

Nä r det gä ller lö ne- och personalkostnader �inns fö r 2017 ett ö verskott på ca.

670.000.

Inkö p av tjä nster visar ett ö verskott på 270.000

Materialkostnaderna varit ca. 90.000 dyrare ä n budgeterat.
Hyror och ö vriga kostnader har ett ö verskott på ca. 30.000
Orsaker till detta:

Lö nekostnaderna har underskridit budget pga. fö ljande:

Lä rarresurserna har hå llits på en lä gre nivå ä n budgeterat genom pensionsavgå ngar
som inte ersatts, lä rare har gå tt ner i arbetstid, sammanslagningar av undervis-

ningsgrupper, vissa tillfä lliga tjä nster har inte tillsatts, anstä llning av FC senarelades, vakant tjä nst inom samordningen inte tillsatt, FPA-ersä ttningar.
Inkö p av tjä nster har underskridit budget frä mst på grund av:

• Utgifter fö r LIA ä r fortfarande den enskilda posten som visar stö rsta avvikelsen
frå n budget, trots att vi har avtal med kommuner, fö rbund etc. om ersä ttningar

har faktureringen av dessa varit fö rvå nansvä rt lå g (230.000 under budget)

Inkö p av material har varit mer kostsamt ä n budget på grund av:

• Utgifter fö r utrustning inom IT har kostnadsfö rts i hö gre grad ä n vad vi budgeterat, detta då investeringsmomentet inte anvä nds fö r inkö p under 50.000. Vi har

då ett budgetö verskott på investeringsmomentet som balanserar upp detta. Ut-

gifterna fö r de studerande som behö vt kö pa datorer �inns under utrustningskontot.

Hyror, leasing och ö vriga kostnader visar ett ö verskott på ca. 30.000 på grund av

bl.a. att ersä ttningar fö r de studerandes boendekostnader inte mera ersä tts frå n

gymnasiet, lä gre leasingkostnader. Internhyran uppgå r enligt budget till 4.688.000.
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Investeringar (ö verskott på 217.000)

• Investeringar inom IT har gå tt på driftsbudgeten, Investeringar i centralkö k

fram�lyttat, investeringar inom ansvarsområ det teknik har omfö rdelats till ombyggnad i fastighet, frisö rsalong som utfö rs under 2018. Detta ä r orsaken till
ö verskottet på investeringsmomentet.

Behovet för 2018 utöver ordinarie budgetanslag
Ombyggnad frisö rsalongen + 100.000 - 150.000

Utrustning, investering Centralkö ket N 6 + 450.000 (majoriteten 2018, lite 2019)
Lä rarkrafter och ö vrig personal + 100.000 - 150.000

Ny ö vningslastbil fö r undervisning och kursverksamhet + 50.000 - 100.000

Stö rre maskinunderhå ll + 50.000 - 100.000

Utrustning som akut behö ver infö rskaffas och inte �inns i budget 2018 (bl.a ny
gasspis på Strandgatan 1)
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