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Plats och tid Vägga gymnasieskola, klockan 13:15--16.15 

Beslutande Johnny Persson Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg 2:e vice ordf (M) 
Annika Westerlund 1:e vice ordf (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
   

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt-Olof Björck (S) §§ 69  Alice Abbas (MP)  

Närvarande 
ersättare 

David Alfredsson (S) 
Hillevi Karlsson (S) 
Andreas Green (M) 

 

Övriga T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Ekonom Marie Nilsson 
Lars-Inge Kjellberg, Revisorerna, § 69 
Bengt Olofsson, Revisorerna, § 69 
Lars Eriksson, Ernst & Young, § 69 
Linus Aldefors, Ernst & Young, § 69 
 
 

Personalföreträdare Niclas 
Wahlgren, LR 
Personalföreträdare Anna-Lotta 
Wolgast, LR 
Personalföreträdare Ida Heiman, 
Sveriges skolledare 

Paragrafer § 69  

Utses att justera Emanuel Norén (L) 

Justeringsdatum  2019-08-26 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Maria Appert  
   
Ordförande …………………………………………  
 Johnny Persson  
   
Justerande ………………………………………… 

Emanuel Norén 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-08-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-08-29 

Tillkännages t.o.m.: 2019-09-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 69 Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019/149 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna upprättad plan för ekonomi i balans 2019-2022   
  
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 11 370 tkr, alternativt att 
Kommunfullmäktige godkänner nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk 
balans år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav i beslut 2019-06-17 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
uppdrag att, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-16, presentera en plan 
för kostnadsminskningar för 2019. Nämnden ska ta fram handlingar samt fatta beslut 
som lämnas till Kommunkansliet senast 2019-08-28 för att sedan rapporteras till 
Kommunstyrelsen 2019-09-10. 
 
Nämndens prognos för ekonomiskt resultat 2019 är ett underskott med 12 000 tkr. 
 
Nämndens verksamheter visar på ett underskott trots vidtagna kostnadsminskande åt-
gärder vilka omsluter cirka 4 180 tkr. De obalanser som över tid byggts upp beror till 
största del på uteblivna statsbidrag kopplade till asylmottagning parallellt, ökade inter-
kommunala utgifter och minskade interkommunala intäkter samt löneglidning i samband 
med personalomsättning. 
 
Gymnasieskolan har uppdraget utifrån skollag och skolförordning att ansvara för nyan-
ländas undervisning och lärande. Den ökande gruppen nyanlända har på kort tid ökat 
kostnaden för framför allt det individuella programmets språkintroduktion. Denna ökning 
har till största del finansierats via statsbidrag för asylsökande ungdomar i gymnasie-
åldern. Dessa statsbidrag har minskat i samma takt som eleverna blivit kommun-
placerade. Nämndens kostnad för språkintroduktionen utgör 9 600 tkr. Intäkten för 
kommunplacerade ungdomar 16-19 år utgörs enligt prognos för 2019 av 850 tkr. Den 
ökade kostnaden tillsammans med minskade intäkter har nämnden inte hittat kostnads-
täckning för.  
 
De volymökningar som gymnasieskolan haft de senaste åren har till stor del valt hem-
kommunens gymnasieskola. Detta gör att Väggaskolan tappat interkommunala intäkter 
samtidigt som de interkommunala kostnaderna inte minskat. Differensen mellan intäkter 
och kostnader för IKE utgör ett minus om 7 000 tkr.  
 
De senaste årens lönereformer inom skola och förskola har bidragit till ökade löneskill-
nader. Dessa löneskillnader tillsammans med en lärarbrist har lett till ökad personalom-
sättning 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 370 tkr. 
 
Trots minskningar inom nämndens verksamheter 2019 motsvarande 4 180 tkr, saknas 
enligt prognos sammantaget medel motsvarande 12 000 tkr för 2019. Därför föreslås 
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nämnden ansöka om motsvarande medel i tilläggsanslag. Tilläggsäskandet baseras på 
tre större obalanser mellan intäkter och kostnader i nämndens budget enligt: 
 
Kostnader Integration:  4 000 tkr 
Kostnader IKE:  7 000 tkr 
Kostnader ökade lärarlöner: 370 tkr 
 
Förvaltningen har tagit fram en plan för ekonomisk balans vilken nämnden i varje be-
sparingsärende behöver fatta beslut. Nämnden behöver nogsamt följa elevtalsut-
vecklingen för att anpassa budget utifrån utvecklingen. Vidare förutsätter planen ett 
intensifierat arbete med verksamheternas lokalbehov. Programstrukturen på ungdoms-
gymnasiet behöver tydligt kopplas till nämndens ekonomiska förutsättningar med an-
passningar utifrån beslutad den gymnasieutredningens slutsatser. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ordföranden informerar att representanter från kommunens revisorer och Ernst & Young 
bjudits in till dagens sammanträde. 
 
Ordföranden informerar vidare att nämndens presidium haft diskussioner med kommun-
direktören vad gäller utbildningsförvaltningens arbete med att genomföra nämndens 
beslut. 
 
Cecilia Holmberg (M) anför följande. 
 
Det finns anledning att påminna och nämna att det är vi i nämnden som har fullt ansvar 
för att budgeten som fullmäktige beslutat om är i balans, och om den inte är det klargöra 
varför. Vi har tagit vårt uppdrag på stort allvar och på våra sammanträden beslutat ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till olika effektiviseringar. 
 
Kanske har beslut någon gång inte varit tillräckligt kraftfullt formulerat men trots upp-
repade beslut har förvaltningen inte levererat underlag till beslut med konsekvensbe-
skrivningar. Enligt min uppfattning borde vi ha kunnat räkna med och litat på att besluten 
blivit effektuerade. Några av våra beslut kan ni se på vårt nämndinitiativ. 
 
Dock är det vi i nämnden som har ansvaret. 
 
Underlaget till Plan i balans 2020-2022 som vi skall diskutera idag är en bra grund för 
vårt fortsatta arbete. 
 
Det krävs av oss att vi gör ytterligare ansträngningar och att vi fullföljer vårt uppdrag och 
ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 
Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, enligt 
bilaga  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen


