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Svar på motion nr 14 2020- Granska effektiviseringskraven i skolan 
 

 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att konsekvenserna av effektiviseringskraven i skolan utvärderas och att 

resultatet ska ligga till grund för den kommunala budgetprocessen. 

 

Beslutsförslag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
Motion nr 14/2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven inom skolan- besvaras 
med hänvisning till att utvärdering av effektiviseringar ingår i ordinarie budgetprocess.   
 
 

Bakgrund 
Motion nr 14/2020 - Granska effektiviseringskraven inom skolan, har remitterats till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen för slutligt 
besvarande i Kommunfullmäktige. I motionen föreslås att effektiviseringskravet i skolan granskas 
med frågeställningar som huruvida verksamheterna har blivit effektivare, om kvaliteten i skolan har 
förbättrats och hur arbetsmiljön för de anställda har påverkats. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Finansiering av utbildningen inom gymnasieskolan sker i huvudsak genom programpeng som 
fastställs i den länsgemensamma prislistan för gymnasieskolan. Kommunala effektiviseringskrav 
påverkar inte ersättning för undervisning, personal, elevhälsa och övriga lagstadgade kostnader i 
verksamheten.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer inom ramen för kommunens mål- och 
resultatstyrningsmodell och budgetprocess upp och utvärderar kvalitet och resultat i verksamheterna 
ur ett medborgarperspektiv. Inom länet genomförs också en gemensam studerandeenkät i 
gymnasieskolan. Det är utifrån uppföljning inom ordinarie processer inte motiverat med en separat 
utvärdering av eventuella effektiviseringar utifrån de frågeställningar som framställs i motionen. 
 
Utvärdering rörande skolpersonalens arbetsmiljö, som är en av frågeställningarna som tas upp i 
motionen, ligger inom driftsansvaret, vilket för den kommunala gymnasieskolan åvilar 
Kommunstyrelsens produktionsutskott.  
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
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Bilagor 
1. Motion nr 14/2020 - Granska effektiviseringskraven i skolan. 
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