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§ 103 Val av protokolljusterare /
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att utse Mona Wettergren (SD) att justera dagens protokoll.
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§ 104 Godkännande av dagordning /
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att fastställa dagordningen.

Sida 5(9)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-10-08

Sida 6(9)

§ 105 Reviderad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 BUS-nämnden 2019/150
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna upprättad plan för ekonomi i balans 2019-2022 och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med beskrivna åtgärder
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 18 900 tkr, alternativt att
kommunfullmäktige godkänner nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk
balans år 2022.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav i beslut 2019-06-17 Nämnden för barn, utbildning och skola i
uppdrag att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-16 att presentera en
plan för kostnadsminskningar för 2019. Nämnden tog fram handlingar samt fattade beslut som presenterade i kommunstyrelsen 2019-09-10.
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera nämndens plan för ekonomi i balans
2019-2022 till nämnden för barn, utbildning och skola för att göra erforderliga justeringar
enligt den av kommunstyrelsen (2019-09-10) föreslagna budgeten för 2020-2022.
Nämndens prognos för ekonomiskt resultat 2019 är ett underskott med ca 19 300 tkr
Nämndens verksamheter visar på ett underskott trots vidtagna kostnadsminskande åtgärder vilka omsluter cirka 11 400 tkr. De obalanser som över tid byggts upp beror till
största del på uteblivna statsbidrag kopplade till asylmottagning parallellt med ökade
elevkullar i grundskolan och löneglidning i samband med personalomsättning.
Grundskolan har uppdraget utifrån skollag och skolförordning att ansvara för nyanländas
undervisning och lärande. För att klar detta uppdrag har Nämnden byggt en verksamhet
för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras skolbakgrund och kunskapsnivå
samt uppstart av skolgång i huvudmannens skola. Denna verksamhet finansieras av
hemkommunens bidrag för kommunplacerade från Migrationsverket. Detta bidrag får
nämnden i anslag från nämnden för arbete och välfärd vilka rekvirerar bidraget från
Migrationsverket. I övrigt har verksamheten finansierats via riktade statsbidrag för asylsökande barn i skolålder. Det senare bidraget har inför 2019 nästan helt försvunnit varför större del av nämndens verksamhet för mottagande av nyanlända saknar finansiering. 2017 utgjorde skillnaden mellan intäkter och kostnader för integration ett minus om
9 600 tkr, 2018 hade den differensen ökat till 18 600 tkr. Prognosen för 2019 pekar mot
en differens om cirka 18 800 tkr. Detta har nämnden inte hittat kostnadstäckning för
samtidigt som verksamheten inte kunnat anpassas då elevgruppen är fortsatt stor.
De volymökningar som förskola och skola haft de senaste åren har till stor del beretts
plats inom nämndens huvudmannaskap. Dock har ökningen av elever som gått till fristående verksamheter också ökat. Detta medför kostnadsökningar för nämnden som
inte rymts inom tilldelad ram. Då det inte skett några minskningar inom nämndens verksamheter har inte heller någon omfördelning av medel mellan verksamheterna varit möj-
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lig. Den totala obalansen i budget för fristående verksamheter pekar på ett underskott
om 7 425 tkr.
De senaste årens lönereformer inom skola och förskola har bidragit till ökade löneskillnader. Dessa löneskillnader tillsammans med en lärarbrist har lett till ökad personalomsättning för landets kommuner i stort men också för Karlshamns kommun. Detta bidrar i
sin tur till en löneglidning som inte Nämnden har kompenserats för. Nyrekryteringen av
lärarpersonal i Nämndens verksamheter ligger utanför kompensationen för löneökning.
För 2019 motsvarar detta en nettokostnadsökning för Nämnden om cirka 1 875 tkr.
Trots minskningar inom Nämndens verksamheter 2019 motsvarande 11 400 tkr, saknas
enligt prognos sammantaget medel motsvarande ca 19 000 tkr för 2019. Därför föreslås
nämnden ansöka om motsvarande medel i tilläggsanslag. Tilläggsäskandet baseras på
tre större obalanser mellan intäkter och kostnader i nämndens budget enligt:
Kostnader Integration:
Kostnader fristående förskolor/skolor:
Kostnader ökade lärarlöner:

9 600 tkr
7 425 tkr
1 875 tkr

Förvaltningen har tagit fram en plan för ekonomisk balans, vilken innefattar ett antal
olika besparingsåtgärder och varje åtgärd behöver hanteras enligt gängse praxis (exempelvis beslut enligt delegationsordning, samverkansavtal/MBL). Större principiella beslut
i planen ska fattas av nämnden.
Nämnden behöver nogsamt följa barn- och elevtalsutvecklingen för att anpassa budget
utifrån utvecklingen. Vidare förutsätter planen ett intensifierat arbete med verksamheternas lokalbehov. Ökande volymer inom befintlig ekonomisk ram är endast möjlig om
lokaler anpassas för detta.
Yrkanden
Sverigedemokraterna motsätter sig att det ska göras besparing på de elever som
kanske behöver mest stöd. Vi tror varken på att minskad personaltäthet på förskolan
eller att plocka bort de pedagogiska utvecklarna i förskolan. Besparingar måste ske på
sådant som är extravagant i ett första skede och sedan sådant som har minst påverkan
på den ordinarie undervisningen. Gällande hemspråksundervisningen skulle det kunna
ske en besparing med hänvisning till den kommunala självbestämmanderätten.
Sverigedemokraterna yrkar på:
Att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 18900 tkr.
Att ett totalstopp av hemspråksundervisning införs undantaget de sex minoritetsspråken
medräknat teckenspråk.
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget yrkande
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.
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Beslutsunderlag
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse
Reviderad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Nämnden för barn, ungdom och skola,
enligt bilaga
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 106 Återremiss av Musikskoleutredningen 2019 2019/2874
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att återremittera Musikskoleutredningen 2019 till utbildningsförvaltningen för komplettering av alternativ samt beskrivning av konsekvenserna, vad gäller undervisning efter
skoltid, utflyttning från befintliga lokaler samt byte av nämndtillhörighet från Nämnden för
barn, ungdom och skola till Kulturnämnden
att utredningen presenteras för nämnden vid sammanträdet 2019-11-19.
Sammanfattning
Nämnden beslutade 2019-03-19 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra
en genomlysning av musikskolans verksamhet samt återkomma med förslag till organisation. Utredningen skulle genomlysa nuläge och framtida förutsättningar att erbjuda
alla barn och unga i Karlshamn – oavsett funktionsvariation, socioekonomisk eller kulturell bakgrund – en fortsatt kvalitativt god instrumental och sångundervisning (ämneskurser) och kurser i ensemble. Vid genomlysningen skulle musikskolans uppdrag i ett
vidare perspektiv beaktas, bland annat musikskolans bidrag till kulturlivet samt ”varumärket” Karlshamn.
Utredningen skulle också föreslå effektiviseringsåtgärder och alternativ för musikskolans
verksamhet vad gäller personal, organisering och lokalisering.
Med anledning av att uppdraget ej fullgjorts vad gäller effektiviseringsåtgärder och alternativ för musikskolans verksamhet vad gäller personal, organisering och lokalisering
föreslås att utredningen återremitteras till förvaltningen för komplettering.
Beslutsunderlag
Ordförande Jan-Åke Bergs tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson
Utvecklingssamordnare Marie Hemming

