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Svar på int erpellationer från Mats Larsson (S) sam t Fransisco Contreras 
(V) rörande föreslagna åtgärder för en budget i balans inom skolan. 

Interpellanterna anför ett antal frågor i sina respektive interpellationer med anledning av de 
föreslagna åtgärderna för att få bukt med underskottet inom ett antal av kommunens skolor. Jag-
väljer att besvara de båda samfällt. 

Trots god ekonomi i ko mmunen och ökad skolpeng uppvisar ett antal av de kommunala skolorna 
underskott i den ekonomiska uppföljningen för november 2018. Det ekonomiska underskottet beror 
på att ett antal av kommunens skolor beräknat att antalet elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de 
faktiskt blev och att de därför anställde fler medarbetare än vad det fanns elevunderlag för. För 
bibehållen konkurrensneutralitet skall åtgärder vidtagas för att nå en budget i balans. Det bör i 
sammanhanget nämnas att kommunen som helhet vid samma tidpunkt uppvisar ett överskott på 
sista rad om 22 MSEK, vilket är enligt budget. 

Sedan årsskiftet har jag det y ttersta ansvaret för egen regi-verksamhet genom att 
produktionsutskottet under Kommunstyrelsen ersätter den tidigare produktionsstyrelsen. Jag har i 
linje med mitt ansvarsområde låtit initiera en djupgående analys av skolornas budgetar sedan 
underskottet uppdagades. Det kan vid den detaljerade och mer djupgående analysen konstateras att 
det finns ett betydande utrymme att effektivisera inom den centrala administrationen. 

Vi har konsekvent höjt skolpengen rejält de senaste åren för att öka kvaliteten. För oss är det då 
ologiskt att verksamheten inte får maximal utdelning av de satsningar som görs. 

Pengarna ska inte fastna i kommunhuset utan fördelas ut till skolorna. Jag kommer därför i 
nästkommande månadsuppföljning på Kommunstyrelsen föreslå ett uppdrag att det i 
internbudgeten på produktionsförvaltningen frigörs 10 miljoner från central administration ut till 
verksamheterna. 
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