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Godkännande av prognostiserat underskott 2021 för
Utbildning
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till utbildningsutskottet för utskottet med begäran om mer
underlag:
Frågor som behöver besvaras:
Hur många elever utöver budgeterat, som belastar kontot IKE.
Från vilka skolor som dessa elever kommer ifrån.
Hur IKE har utvecklats de senaste åren, antal elever samt utveckling av IKE
ersättning de senaste åren (förslag 4 år).
Hur skall det finansieras.
Hur är undviker man liknande utfall 2022.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11:00-11:05 för politiska överläggningar.

Sammanfattning av ärendet
I mars prognosticerades utbildningsverksamhetens underskott till 500 tkr. De
interkommunala ersättningarna (IKE) hade då inte kunnat prognosticerades.
I tertialrapporten en månad senare prognosticerades IKE till ett underskott om
1,3 mnkr. Utbildningsverksamhetens totalprognos pekade då mot 1,8 mnkr. Det
lades då ett sparbeting om 1,3 mnkr för att täcka upp för utvecklingen av IKE.
Besparingarna har genomförts enligt plan. Kostnaderna för IKE har dock den
senaste månaden ökat med ytterligare 1,5 mnkr enligt prognos, varför
verksamhetens totalprognos trots besparingar ökat med 200 tkr. Prognosen pekar nu
mot ett underskott om 2 mnkr.
Utöver IKE dras verksamheten med en enhet som inte klarar sin budget. Gnarps
skola prognosticeras till ett underskott om 2 mnkr. Stora personalneddragningar har
gjorts på enheten. Arbetssätt och processer behöver förändras för att verksamhet
och säkerhet ska kunna upprätthållas. Verksamheten bedömning att det är omöjligt
att nå längre än till det prognosticerade underskottet innevarande budgetår och att
de inte mäktar med ytterligare besparingar utöver de 1,3 mnkr som genomfördes
efter tertialrapporten. Utbildningsutskottet hemställer därför om att ett godkännande
av det prognosticerade underskottet om 2 mnkr.
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Forts. § 183
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt utbildningsutskottets prognosticerade
underskott i 2021 års budget med 2 mnkr. Vid dagens sammanträde behandlas en
ny begäran från utbildningsutskottet om ytterligare 2 mnkr underskott.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett prognosticerat
underskott för 2021 om 2 mnkr (Erik Hedlunds och Thomas Larssons
tjänsteutlåtande 2021-06-08, dok.nr. 126352).
2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner hemställan om
ett prognosticerat underskott för 2021 om 2 mnkr (utbildningsutskottets
protokoll § 59/2021, dok.nr. 126566).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna utbildningsutskottets prognosticerade
underskott i 2021 års budget med 2 mnkr. Uppdra till kommunchef Erik
Hedlund att till nästa sammanträde lämna förslag på hur överskottet kan
hanteras inom kommunstyrelsens budgetram (kommunstyrelsens protokoll
§ 164/2021, dok.nr. 127607).
4. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett prognosticerat
underskott för 2021 om ytterligare 2 mnkr, inklusive föregående hemställan i
juni således 4 mnkr (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande
2021-09-13, dok.nr. 127347).
5. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett
prognosticerat underskott för 2021 om ytterligare 2 mnkr, inklusive föregående
hemställan i juni således 4 mnkr (utbildningsutskottets protokoll § 72/2021,
dok.nr. 127757).
Yrkanden
Carina Ohlson (C), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), Johan Norrby (SD, Kent
Hammarström (S) och Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras till
utbildningsutskottet för komplettering av mer underlag. De frågor som behöver
besvaras är hur många elever utöver budgeterat, som belastar kontot IKE, från vilka
skolor som dessa elever kommer ifrån, hur IKE har utvecklats de senaste åren, antal
elever samt utveckling av IKE ersättning de senaste åren (förslag 4 år), hur skall det
finansieras samt hur är undviker man liknande utfall 2022.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Ordföranden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(3)

