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§ 14   Dnr: UN-2023/31 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Utbildningsnämnden 2022  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

utbildningsnämndens verksamheter 2022, 

2. Beslutet justeras omedelbart, 

3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för 
kännedom. 

Yrkanden och särskilda yttranden  

Bengt-Ivar Fransson (M) och Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Anna Koskela-Lundén (L) anmäler ett särskilt yttrande (se protokollsbilaga 1).  

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, indikatorer och 
åtgärder i Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022. I rapporten redovisas också viktiga 
händelser under 2022 och framtida möjligheter och utmaningar inför 2023. 
 
Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på + 8 827 tkr 2022. Förskolan har ett överskott 
pga lägre lönekostnader i samband med frånvaro, minskad kostnad för semesterlöneskuld 
och ersättningar för sjuklöner i samband med pandemin. Kostnader för utveckling har varit 
lägre än beräknat och pengsystemet har ett överskott beroende på bl a fler barn och ökade 
barnomsorgsintäkter. Grundskolan har ett underskott pga underskott i pengsystemet och 
lokalförändringarna under året som har medfört flyttkostnader om 1,3 mkr. Däremot har de 
kommunala enheterna ett överskott då lönekostnaderna har varit lägre pga frånvaro och 
lägre kostnader för timvikarier än beräknat samtidigt som ersättning för sjuklöner har gett 
ökade intäkter. VUX & SFI fick ett överskott främst pga återbetalning av statsbidrag 
avseende 2021 och Måltidsverksamheten redovisar överskott pga ökade försäljningsintäkter 
vid fler portioner Grundsärskolan fick ett överskott då man har haft fler elever. Den interna 
gymnasieskolan har i stället haft färre elever där man inte har lyckats sänka kostnaderna 
motsvarande intäkterna vilket har resulterat i ett underskott.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2022. 
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Särskilt yttrande 2023-03-14 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Utbildningsnämnden 2022. 

Utbildningsnämndens verksamhet följs upp årligen i en verksamhetsberättelse med tillhörande 

bokslut. I nämnden pågår ett arbete med att ta fram nya indikatorer för att följa upp mål. Vi 

anser att det arbetet är positivt. Vårt yttrande är kopplat till bokslut och ekonomi.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nämnden återigen har gjort ett överskott på 8,8 

miljoner under budgetåret 2022. Det ger ett sammantaget överskott på drygt 23 miljoner under 

förra mandatperioden. Tidigare besparingar inom nämnden har slagit hårt mot verksamheten 

och mot den bakgrunden är de oerhört olyckligt att medel som ska användas till kommunen 

kärnverksamhet inte har använts till det ändamålet. Istället har drygt 23 miljoner förts över till 

kommunens resultatutjämningssystem.  

Samtidigt har den dåvarande majoriteten utsatt nämndens verksamhet, skolor och förskolor för 

besparingsbeting och låga uppräkningar. Några exempel på konsekvenser är bland annat indraget 

busskort för elever som väljer en skola utanför kommunen. Vilket innebär att valfrihet endast är 

möjligt för föräldrar med ekonomiska möjligheter att betala för barnens resor. Vidare har man 

lagt ner nattis. Låga uppräkningar har även inneburit det inte funnits marginaler att köpa in 

läromedel eller annat laborativt material.  

Verksamhetsberättelsen visar även att 83 % av alla elever i åk 9 uttrycker att de känner sig trygga 

i skolan. Endast 90% av alla elever i åk 9 är behöriga till yrkesprogram och siffran för elever i åk 

9 som uppnått kunskapskraven är 81%. Inom vuxen utbildningen är det endast 86% som uppnår 

betyget E.  

Våra barn och unga får betala priset för en snäv, snål budgetering samtidigt som nämnden gått 

med vinst. Vinsten eller överskottet har inte tillfallit nämndes verksamhet utan gått till 

kommunens resultatutjämnings reserv. Det har skett under en tid som präglats av pandemi där 

finansiering av kompensatoriska insatser borde har prioriterats. Vi önskar att den ekonomiska 

rapporteringen blir mer träffsäker så att medel kommer verksamheten tillgodo.   

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna 
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