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§ 99 Dnr 2020-00087  

Hemställan till kommunfullmäktige om att ställa krav på genomförandet 
av åtgärder inom bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för 
att uppnå en budget i balans för år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att från vård- och omsorgsnämnden och 
bildningsnämnden begära åtgärdsplaner avseende hela de prognosticerade 
underskotten i respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att begära att dessa nämnder omgående 
beslutar om att genomföra åtgärder för att uppnå en budget i balans och vid 
behov gör de hemställningar hos kommunfullmäktige som krävs för att kunna 
genomföra verksamhetsförändringar av principiell karaktär. 

Sammanfattning 

Att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en strikt budgetdisciplin och 
anpassar sig till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är avgörande för 
att inte urholka kommunens ekonomi. Utifrån att kommunens ekonomiska 
situation totalt sett är försämrad på grund av minskade skatteintäkter och en 
allmän osäkerhet kopplad till Coronaläget är det av särskild vikt att nämnderna 
inte överskrider sin tillgängliga budgetram.  

Kommunstyrelsen har under en längre tid uppmärksammat stora avvikelser 
jämfört med budget i bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 

Berörda nämnder har vid varje ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
muntligen och skriftligen redovisat prognosticerade avvikelser samt åtgärdsplaner. 
Nämnderna har dock inte fullt ut redovisat åtgärdsplaner för sina prognosticerade 
underskott samtidigt som underskotten också ökat för varje månad.  

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över nämnderna men 
har inte laglig möjlighet att beordra dessa att vidta åtgärder. Nämnderna är enligt 
lag självständiga och ansvariga inför kommunfullmäktige. Utifrån uppsiktsplikten 
ska dock kommunstyrelsen göra de hemställningar som bedöms hos 
kommunfullmäktige när styrelsen ser att nämnderna inte lever upp till de av 
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målen. 

De prognosticerade underskotten i berörda nämnder är så stora att de sannolikt 
krävs drastiska åtgärder för att nämnderna ska kunna nå en budget i balans. 
Utifrån att åtgärderna ska kunna få effekt så snart som möjligt förutsätts att 
berörda nämnder snarast beslutar om att genomföra åtgärder och vid behov gör 
de framställningar till kommunfullmäktige som krävs i de fall åtgärderna ligger 
utanför nämndens ordinarie mandat.  
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Nu aktuellt ärende syftar därför till att kommunfullmäktige ska besluta om att från 
vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden kräva att nämnderna beslutar 
om åtgärder motsvarande hela respektive nämnds prognosticerade underskott 
samt att nämnderna till kommunfullmäktige ska redovisa hur nämnden arbetar 
mot en budget i balans. 

Vad gäller  extrakostnader som direkt kan kopplas till Coronapandemin kan det 
eventuellt bli fråga om att fullmäktige beviljar tilläggsmedel ur de särskilda 
statsbidrag som kommunen förväntas få med anledning av situationen.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden för kännedom 
Akten 

 




