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Interpellation om Utbildnings- och arbetsmarknads-

nämndens budget. 
Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M)  

Vilka ska drabbas när det blir fel i budgetprocessen? I samband med att budgeten 

för 2023 antogs av kommunfullmäktige i december uppdagades att ett misstag 

gjorts med uppräkningen av ersättningen till fristående skolor. Nämnden har en-

bart fått kompensation för ökade kostnader inom den kommunala verksamheten 

men inte för folkbokförda barn och elever som har en annan huvudman och som 

också enligt lag ska ha likvärdiga förutsättningar. Detta innebär att nämnden är 

underfinansierade 8,4 miljoner kronor för verksamheter som har barn- och elev-

peng.  

I den av kommunfullmäktige antagna budgeten anges tydligt av majoriteten att 

det inte finns någon avsikt att spara på skolan. Tvärtom stod det: 

” Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget är undantagen för ytterligare 
effektivisering 2023.” 

Dessutom angavs särskilt att gymnasiet skulle prioriteras i 2023 år budget, samt 

att förskolan skulle värnas. I fullmäktigedebatten kallade företrädare för majorite-

teten det inträffade för ett ”underbetyg till på själva processen”, men sade sig ha 

starkt förtroende för att ”vi kommer lösa detta”. 

Det hade förstås varit logiskt att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om-

gående bad fullmäktige att korrigera misstaget genom att begära ett tillägg till 

budgeten. Alternativet vore att inleda året med den sorts besparingar som majori-

teten bedyrat att nämnden skulle fredas ifrån. Något beslut om att begära de sak-
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nade pengarna som en tilläggsbudget fattades dock ej när UAN sammanträdde i 

december. I stället beslutade majoritetens företrädare att ge förvaltningen i ”upp-
drag att under 2023 arbeta bort avvikelsen, antingen genom besparingar och ef-
fektiviseringar och/eller att nämnden tilldelas en ökad ram.” 

I skrivande stund pågår alltså ett arbete med att förbereda besparingar, tvärt 

emot vad som medborgarna blev lovade i den budgethandling som kommunfull-

mäktige antog. Det reser frågor om vad majoritetens texter och inriktningsbeslut i 

budgeten egentligen har för värde. Arbetet med besparingar i skolan kommer 

också att fortgå till dess att en tilläggsbudget beslutats. 

Med anledning av ovanstående vill jag interpellera Peter Book (M) med föl-
jande frågor: 

• Avser majoriteten att agera för att korrigera det budgetbeslut för UAN som 
baserades på ett felaktigt underlag?  

• När? 
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