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Sammanfattning av arendet 
Enhorna forskolor har ett befarat underskott 2018 som beror pa lagre intakter samt okade 
personalkostnader. Under senare delen av varen och i borjan av varterminen forsamrades laget 
da antalet inskrivna barn blev lagre an forvantat. Enhorna forskolor har upprattat en atgardsplan 
som ger ett forvantat underskott for 2018 pa 675 tkr. Helarseffekten ses forst 2019 och da vantas 
en ekonomi i balans. Kontoret foreslar att namnden faststaller foreslagen atgardsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjansteskrivelse fran Utbildningskontoret 2018-09-26 samt bilagd atgardsplan. 

Arend et 
Syftet med atgardsplanen for Enhorna forskolor ar att bygga upp en organisation som ar hallbar 
over tid. Detta for att pa ett bra satt kunna hantera forandringar i barnantal. 

Varje ar maste ett visst omstallningsarbete goras pa samtliga forskolor dar enhetema anpassar 
verksarnheten utifran antalet barn for att fa ihop en bra verksarnhet. 

De atgarder Enhorna forskolor har arbetat fram innefattar: 

• Aterhallsarnhet med vikarier. Verksamheten behaver vara restriktiva med att ta in
vikarier for att ekonomin ska ga ihop nar antalet barn minskar.

• Aterhallsamhet kring inkop. Verksamheten kommer att vara restriktiva med de inkop
som gars och alla inkop ska ha ett syfte till att bidra till verksamhetens kvalitet.

Helarseffekten kommer forst att ses under 2019 da en ekonomi forvantas vara i balans men det 
kan aven innebara en reviderad atgardsplan beroende pa hur barnantalet utvecklas 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Med de besparingar som beskrivs ovan forvantas Enhoma forskolors forvantade resultat for 
2018 hamna pa ett underskott om 675 tkr. Under 2019 forvantas bamantalet inte minska och da 
vantas organisationen klara av att baras ekonomiskt. Antagandet baseras pa ett oforandrat 
barnantal. 
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