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§ 20
Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 21
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden

UBN 2019-000050

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en årsrapport 2018 för
utbildningsnämndens verksamhetsområden. I inledningen finns ett
sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå. Redovisningen bygger på det
material som rapporterats i uppföljningssystemet Stratsys.
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Gymnasiet har
många elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns elever
som har en utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta innebär ökade
kostnader på grund av elevernas längre utbildningstid. Vidare har gymnasiet inte
anpassat organisationen till gällande förutsättningar med lägre migrationsrelaterade
statsbidrag. Förskoleverksamheten har ökat i volym. Det är bland annat barn till
föräldrar som läser svenska för invandrare, SFI, som står för ökningen, vilket är en
effekt av att fler kunnat börja på SFI. Intäkter från Migrationsverket har minskat, men
behoven av stöd till nyanländas utbildning finns kvar vilket innebär ökade
nettokostnader. Inom grund- och särskola är det en negativ budgetavvikelse inom
bland annat interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader och skolskjutsar.
Verksamheter med underskott arbetar fram åtgärder för balans. Inom gymnasiet har
ett arbete med en särskild handlingsplan påbörjats och inom förskolan finns en
justering av barnpeng gjord för 2019. I utbildningsnämndens interna kontrollplan för
2019 finns områdena IKE, skolskjutsar och IT.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18.

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner årsrapporten för 2018.

Beslut skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen inklusive handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokollsanteckning
Från Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna
Nämndens arbete med att ha en budget i balans för 2018 inte föll ut som vi förväntat
oss. Vi ser ett betydligt större underskott när bokslutsresultatet presenterade än det vi
fått indikationer på i nämnden under oktober och november 2018.
Det ligger på vårt ansvar att vi nu får en ekonomisk redovisning varje nämndsmöte så
vi kan följa upp ekonomin och de åtgärder som krävs för att få budgetbalans 2019.
Förvaltningen måste också lägga stort fokus på att handlingsplaner följs upp och
genererar det effekter man förväntar sig, samt att dialogen mellan ekonomienheten
och förvaltningen är god så att ekonomerna signalerar tidigt vid avvikelser. Även
uppföljning av handlingsplanerna ska redovisas i nämnden.
De mål och kvalitetsfaktorer som fanns med i årsrapporten påvisar att en del saker är
vi godkända i och en del kommer vi naturligtvis fortsätta arbeta med.
Stora utmaningar med att kunna anställa kompetent personal är en utmaning som
hela landet står inför. Vi ser att våra rektorer gör ett gediget arbete att få
verksamheterna att fungera trots kompetensbristen.
Vi har många utmaningar, som vi jobbar med och som vi vet kommer inom en snar
framtid. Några saker vi ser med oro och där vi kommer ha stort fokus under
kommande år:
• Skolresultaten framförallt skillnaderna mellan pojkar och flickor
• Behovet av IM undervisning på gymnasiet
• Antal elever som inte klarar gymnasiet med godkända betyg
• Skolfrånvaron
• Matematikkunskaperna på lågstadiet
• Investeringsbehovet i lokaler
• Budget i balans med minskade bidrag
Vi kommer nu fortsätta hålla fokus på de utmaningar och de tuffa ekonomiska läge
som nu finns i nämnden och arbeta för ett betydligt bättre resultat 2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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