
Särskilt uttalande

Kommunfullmäktige 2021-05-10 och till 2021-05-17
Punkt 9 Årsredovisning 2020 / utbildningsnämnden (KS 2021/0180)
.
Ambitionen från den styrande majoriteten inför år 2020 angavs vara att värna 
kärnverksamheten inom skola och omsorg. Det blev istället att man prioriterade 
omfattande besparingar och effektiviseringar som drabbade just kärnverksamheten. 
                                                   
Uppräkningen med 1 % för löner, priser, peng samt check har varit helt otillräcklig då den 
inte täckt vare sig prisstegringar eller lönehöjningar. Det har indirekt inneburit 
budgetneddragning för både socialnämnden och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar i den 18 maj 2020 
 att fastighetsnämnden ska upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med det 

prognostiserade underskottet
 att tekniska nämnden och socialnämnden, som båda prognostiserar underskott, inte

ska upprätta åtgärdsplaner då dessa nämnders prognostiserade underskott 
bedöms bero på sådana omständigheter och vara av sådan karaktär som 
nämnderna inte har rådighet över

 att en åtgärdsplan för att hantera utbildningsnämndens underskott ska behandlas 
av kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.

I underlaget till beslutet står att utbildningsnämnden åtgärdsplan inte bedöms vara 
tillräcklig för att undvika att redovisa underskott för helåret 2020 eller 2021. 

Kommunstyrelsen avvecklade år 2019 produktionsutskottet och utbildningsnämnden fick 
ta över produktionsutskottets uppgifter och ett underskott på 17,9 mnkr för 2020.  
Utbildningsnämnden har inte haft rådighet över produktionsutskottets underskott. Detta är 
kostnader som borde tagits beslut på att finansiera centralt i likhet med besluten för 
tekniska nämnden och socialnämnden.                                                                                  

                                                      
Underskottet beror till stor del på för stora lokaler och ett hyresavtal i kommunen från 
2001. Friskolornas hyreskostnader ligger på ca 8000 kr per elev medan de kommunala 
skolorna kan ha hyror som överstiger 18 000 kr per elev och upp över 25 000 kr per elev.  

Det var fel att låta utbildningsnämnden ta ansvar för sitt underskott samtidigt som tekniska 
nämnden och socialnämnden inte behövde göra det.
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