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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Datum: 2021-04-22 

Diarienummer: KS 2020/0157 

Till Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion nr 14/2020 av Norma Aznar 

(V) - Granska effektiviseringskraven i skolan 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att konsekvenserna för effektiviseringskraven i skolan 

utvärderas och att resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för den 

kommunala budgetprocessen.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

 

Motion nr 14/2020 anses besvarad med hänvisning till att effektiviseringskrav 

aldrig har lämnats för peng-finansierad verksamhet i förskola och skola samt 

att utvärdering av effektiviseringar inom övrig verksamhet ingår i ordinarie 

budgetprocess.  

 

Bakgrund 

Motion nr 14/2020 - Granska effektiviseringskraven inom skolan, har 
remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Förskole- och 
grundskolenämnden och Kommunstyrelsens produktionsutskott. 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 utbildningsverksamheterna sker i huvudsak genom 
resursfördelning per elev eller för gymnasieskola programpeng som fastställs i 
den länsgemensamma prislistan för gymnasieskolan.  
Effektiviseringskrav inom utbildningsområdet har inte avsett den ersättning 
som utförare av utbildningsverksamhet erhåller av beställarnämnderna, det vill 
säga kostnader för undervisning, lokaler, måltider, elevhälsa och personal. 
Effektivisering innebär till skillnad från besparingar att administrativa processer 
granskas ur ett effektiviseringsperspektiv som bland annat omfattar tillämpning 
av digitala verktyg och potentiella samverkans-synergieffekter, i syfte att 
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bibehålla kvalitet och service till medborgare inom ramen för en ansvarsfull 
ekonomisk hushållning.  
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 skolan åvilar Kommunstyrelsens produktionsutskott. Här 
tillämpas kommunens rutiner och processer för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). Mätningar och resultat återfinns i kommunens 
medarbetarundersökningar och SKR KOLADA (www.kolada.se). Resultat 
vägs mot elevresultat som även finns att läsa i KOLADA där goda resultat och 
positiv trend återfinns, gällande de kommunala skolorna. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-18, § 3:17. 

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2021-04-18,  

§ 5:4. 

Förskole- och grundskolenämnden har behandlat ärendet 2021-03-16, § 2:9. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2021-03-18,  

§ 2:8.  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-19, 3:17.  
2. Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-04-14. 
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens produktionsutskott 2021-04-19, 5:4.  
4. Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08. 
5. Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-18,  
§ 2:8. 
6. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-03-16, § 2:9. 
7. Motion nr 14/2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven i 
skolan. 
 
 
 

  

Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Produktionsdirektör  Kanslichef 
 
 
   Sara Salminen 
   Nämndsekreterare 
Expedieras 
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