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Kommunstyrelsen

Ombudgetering av medel för kulturskolan och
ungdomsverksamheten
KS-2019/71
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta över verksamheterna Ungdomsverksamheten och Kulturskolan från
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
att flytta över 3 760 000 kr för Ungdomsverksamheten respektive 4 872 000 kr för
Kulturskolan från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
att i arbetet med framtagandet av mål och budget 2020 beakta ombudgeteringen.
Sammanfattning
Ärendet rör ett förslag om att medel som är beviljade utbildningsnämndens verksamheter
kulturskola och ungdomsverksamhet flyttas från nämnden till kommunstyrelsen. Kultur och
fritidskontoret är i dagsläget uppdelat mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, en
ombudgetering och flytt av verksamheterna skulle medföra att kontoret skulle bli samlat
under kommunstyrelsen.
Bakgrund
Under mandatperioden 2014-2018 har de verksamheter som tidigare låg samlade under
Fritid- och kulturnämnden delats på Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. Två
verksamheter har funnits under Utbildningsnämnden: Ungdomsverksamheten och
Kulturskolan. Verksamheterna har under denna mandatperiod legat inom samma kontor:
Kultur- och fritidskontoret. Under åren har det varit en volymökning i frågor kring kultur- och
fritid. I och med iordningställandet av Centrum för Idrott och Kultur har det också tillkommit
många frågor. Efter valet 2018 är det den politiska viljan att alla verksamheter samlas under
Kommunstyrelsen. För att göra detta möjligt, behöver Kulturskolans och
Ungdomsverksamhetens budget och uppdrag, flyttas över till Kommunstyrelsen från
Utbildningsnämnden. Sammanslagningen stöttar också ett effektivare arbete i förvaltningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett positivt beslutet innebär en budgetjustering som medför att kulturskolans och
ungdomsverksamhetens kommunbidrag, kostnader och intäkter flyttas från
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Uppföljningen av verksamheternas ekonomi
kommer hädan efter att ske under kommunstyrelsen. I utbildningsnämndens
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verksamhetsplan fastställdes en fördelning av effektiviseringsbetinget för nämnden,
kulturskolan och ungdomsverksamheten del av effektiviseringsbetinget är 10 tkr per
verksamhet. Fördelningen medför att i detta beslut flyttas inte hela det tilldelade
kommunbidraget som angivits i mål och budget 2019, utan med ett avdrag med 10 tkr per
verksamhet.

Kommunbidrag
Kommunbidrag Effektiviserings- flytt från UN till
Verksamhet
enlig MoB 19 beting
KS
Kulturskolan
4 882
-10
4 872
Ungdomsverksamheten
3 770
-10
3 760

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson

Kommundirektör

Beslutet ska expedieras till
Akten
Mottagare 1 Ekonomikontoret
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Ja x

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet syftar till att få en bättre politiska helhetssyn över uppdragen inom kultur och
fritid och därmed ha lättare att följa upp de ökade antalet ärenden som kommer. Dessa
ärenden handlar ofta om saker som har med barn och ungas fritid att göra. Åtgärden
kommer att förstärka barn och ungas inflytande när det gäller kultur och fritid.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Ja.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Vissa frågor som rör sekretess kan bli lite omständligare än tidigare då några
verksamheter låg inom utbildningsnämnden.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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