
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

2018-11-26 

Justerandes signatur 

§ 212 Dnr 2018-00163 

Budgetäskande för interkommunala kostnader från Bildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag 
för innevarande år.   

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har inkommit med beslut om att äska tilläggsanslag för 
innevarande budgetår om 875 000 kronor, enligt § 49/2018. De interkommunala 
kostnaderna har ökat de två senaste åren utan att nämnden fått kompensation för 
det. För budget 2018 innebar det att det saknades 4 134 000 kronor men nämnden 
har med hjälp av olika statsbidrag kunnat hålla en budget i balans för 2017. 
Effektiviseringskravet för 2018 innebär att nämnden inte klarar av att bära hela 
ökningen av de interkommunala kostnaderna. Till nästa års budget har nämnden 
fått täckning för de interkommunala kostnaderna som beskrivs.  

Bildningsnämnden bedömer att det inte finns någon möjlighet att med ytterligare 
effektiviseringar av kärnverksamheten finansiera ökningen av de interkommunala 
kostnaderna. De bedömer att det inte heller finns någon möjlighet att se över icke 
lagstadgad verksamhet såsom Öppen förskola, då en neddragning skulle 
omöjliggöra den familjecentral som planeras tillsammans med Regionen.  

Enligt praxis i Kinda kommun tilldelas inga tilläggsmedel för innevarande budgetår. 
En eventuellt negativ avvikelse hanteras i samband med årsbokslutet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-01 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Datum 

2018-11-01 
Diarienummer 

KINKS 2018-00163 

Kommunfullmäktige 

Budgetäskande från bildningsnämnden för interkommunala kostnader 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag 
för innevarande år.   

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har inkommit med beslut om att äska tilläggsanslag för 
innevarande budgetår om 875 000 kronor, enligt § 49/2018. De interkommunala 
kostnaderna har ökat de två senaste åren utan att nämnden fått kompensation för 
det. För budget 2018 innebar det att det saknades 4 134 000 kronor men nämnden 
har med hjälp av olika statsbidrag kunnat hålla en budget i balans för 2017. 
Effektiviseringskravet för 2018 innebär att nämnden inte klarar av att bära hela 
ökningen av de interkommunala kostnaderna. Till nästa års budget har nämnden 
fått täckning för de interkommunala kostnaderna som beskrivs.  

Bildningsnämnden bedömer att det inte finns någon möjlighet att med ytterligare 
effektiviseringar av kärnverksamheten finansiera ökningen av de interkommunala 
kostnaderna. De bedömer att det inte heller finns någon möjlighet att se över icke 
lagstadgad verksamhet såsom Öppen förskola, då en neddragning skulle 
omöjliggöra den familjecentral som planeras tillsammans med Regionen.  

Enligt praxis i Kinda kommun tilldelas inga tilläggsmedel för innevarande budgetår. 
En eventuellt negativ avvikelse hanteras i samband med årsbokslutet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-01 

Syfte 

Hantera bildningsnämndens tilläggsanslag 

Önskad effekt 

Att en negativ avvikelse hanteras i samband med årsbokslutet. 

Berörda 

Bildningsnämnen 

Samråd 

- 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

En eventuell negativ avvikelse hanteras i samband med årsbokslutet. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

Uppföljning av bildningsnämndens ekonomiska situation följs upp i 
månadsrapporter och i årsbokslutet.  

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  







version: 2018-09-14

BILDNINGSNÄMND
Bedömd prognosavvikelse jämfört med budget enligt rådande information och analys

(tkr)

Prognostiserad avvikelse år 2018 -875

Summa: -875

Ram 2018: 231 624      (tkr) Total nettoeffekt verksamhetsutveckling 2018:

Effektiviseringskrav enligt rådande prognos år 2018: 875              (tkr) EJ

0,4% (%) Över/underskott

Åtgärdsplan 2018 baserat på aktuell prognos

Aktivitet/Åtgärd Kundförbättring Arbetsmiljöpåverkan Uppstart Beräknad klar
Antal månader i 

2018

Äskande

Kommentarer:

875

875Summa:

Nettoeffekt 2018

875

0

0

0

0

Eventuell 

engångsbesparing

0
BUDGET I BALANS

Beräknad extra kostnad 

av aktivitet

Besparing per 

månad (tkr)

Beskriv och kommentera hur aktiviteterna ska genomföras här: 

E:\Diabas\Server\Store\Preview\66741\§ 49 Åtgärdsplan BN 180914



Bildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Eva Holm 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-09-14 
Diarienummer 

KINBN 2017-00040 

Bildningsnämnden 

Budgetäskande och åtgärdsplan 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska 875 000 kr för 
ökningen av interkommunala kostnader uppkomna under 2018.    

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

De interkommunala kostnaderna har ökat de två senaste åren utan att nämnden 
fått kompensation för detta. För budget 2018 innebär det att det saknades 
4 134 000 kr. Genom olika typer av statsbidrag har nämnden ändå kunnat hålla en 
budget i balans för 2017. Men effektiviseringskravet för 2018 innebär att nämnden 
inte klarar av att bära hela ökningen för interkommunala kostnader. Den av KF 
beslutade budgeten för 2019 rymmer kompensation för den ökade utgiftsramen. 

Kinda kommun har kostnader inom förskola och barnomsorg som jämförelsevis 
ligger lågt i Sverige. Se bilaga. Det är inte möjligt att genom ytterligare 
effektiviseringar av kärnverksamheten klara ökningen av de interkommunala 
kostnaderna.  

Möjligt är att se över icke lagstadgade verksamheter såsom t ex Öppen förskola. En 
neddragning av detta bedöms inte vara önskvärd då det skulle omöjliggöra den 
familjecentral som nu planeras i Kisa tillsammans med Regionen. 

BUN/BN har i sina månadsavstämningar redogjort för problematiken under hösten 
2017 samt i bokslut 2017 och månadsavstämning under 2018. 

Den interkommunala kostnaden består av: 
Kostnader för grundskoleelever i andra kommuner. 
Kostnaden för grundsärskoleelever i andra kommuner. 
Kostnader för gymnasieelever i andra kommuner. 
Kostnader för gymnasiesärskoleelever i andra kommuner. 
Kostnaden för förskolebarn i fristående förskolor. 

Kommentarer till äskandet: 

Det ekonomiska resultatet för bildningsnämnden har under 2018 gått åt rätt håll. 
Genom riktade statsbidrag har nämndens budget kunnat förstärkas och 
vakansprövning liksom verksamheternas vikariesituation har gjort att det befarade 
underskottet blivit avsevärt lägre. De interkommunala kostnaderna som rör 
tilläggsbelopp och resursskolor är fortsatt osäkra liksom migrationsverkets medel. 
Tidigare anpassningar av fastigheten Regenten belastar bildningsnämndens 
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budget. Försiktighetsprincipen innebär att vi därför äskar medel för det i nuläget 
prognostiserade underskottet.   

Antalet gymnasieelever kommer att öka med ca 10 elever per läsår fram till 2022 
med undantag för 2020 då ökningen är 30 elever. Varje elev kostar ca 105 000 kr 
2018. Den årliga kostnadsökningen blir därför ca 1 miljon kr per år utom 2020 då 
kostnadsläget ökar med 3 miljoner kr. 

Elever vid gymnasiesärskolan är svårare att prognostisera men trots att de är 
relativt få blir kostnaden hög per elev. 

Kostnaderna för tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd och elever på 
resursskolor är även detta kostnader som inte kan förutses helt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-14 

Bilaga Budgetäskande 

Åtgärdsplan BN 2018-09-14 

Syfte 

Syftet är att bibehålla och förbättra kvalitén genom att äska medel för den del av 
de interkommunala kostnaderna som bildningsnämnden inte kan klara inom 2018 
års ram.  

Önskad effekt 

En budget i balans. 

Berörda 

Skola och förskola inom Bildningsnämnden 

Samråd 

Samråd har skett med Bildningsnämndens verksamhetschefer 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Se sammanfattning samt bilaga 

Konsekvenser barnperspektiv 

Samtliga avvägningar i budgetarbetet är tagna med beaktande av konsekvenser ur 
ett barnperspektiv 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Samtliga avvägningar i budgetarbetet är tagna med beaktande av konsekvenser ur 
ett jämlikhets-/jämställdhetsperspektiv 

Miljökonsekvenser 

Samtliga avvägningar i budgetarbetet är tagna med beaktande av konsekvenser ur 
ett miljöperspektiv. 

Samverkan (MBL) 

Facklig samverkan 2018-09-17 
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Genomförande 

2019 

Uppföljning 

Vid varje månadsredovisning 

Återrapportering 

Vid tertialrapporter och bokslut 

Eva Holm  
Förvaltningschef 

Eva Holm 
Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Ekonomiavdelningen 




