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§ 85 Dnr SN 2019/000090  

Åtgärder för att hamna i budget i balans 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för Social omsorg visar på ett underskott på 6,6 mkr vid 

delårsbokslutet från den 1 januari 2019 till den 30 april 2019. Åtgärder för 
att komma i budgetbalans redovisades i delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige efter den 17 juni 2019, § 129. 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar följande: ”Att kommunstyrelsen tillskjuter de 

medel för att täcka socialnämndens underskott 2019.”  

Ajournering mellan klockan 10:11 – 10:27. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eric Dickssons 
ändringsyrkande och finner att nämnden avslår förslaget. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för att avslå yrkandet 
Nej-röst för att bifalla yrkandet 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 
Gunilla Karlsson (C)  Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ingela Fredriksson (M) 
Annika Henell (C)  Eric Rosenlund (SD) 

Lena Jönsson (S)  Eric Dicksson (KD) 
Anders Wassbäck (V) 

5 Ja-röster och 4 Nej-röster 

Socialnämndens beslut 

1. Informera kommunstyrelsen om socialnämndens budgetunderskott samt 

konsekvenserna för att uppnå budget i balans.  
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Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) reserverar sig till 

förmån för Eric Dickssons förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social Omsorg 
Kommunstyrelsen 
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Åtgärder för att hamna i budget i balans 2019 

Beskrivning av ärendet 

Prognosen för Social omsorg visar på ett underskott på 6.6 mkr vid 
delårsbokslutet från den 1 januari 2019 till den 30 april 2019. Åtgärder för 
att komma i budgetbalans redovisades i delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunfullmäktige efter den 17 juni 2019, § 129. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att klara budget i balans krävs att verksamheten minskar 

personalkostnaderna med ca 13 årsarbetare vilket innebär 17 personer. Det 
skulle dock medföra avsaknad personal på helgerna och få konsekvensen i 
form av ökat behovet av timvikarier och poolpersonal. Det i sin tur skulle 

öka kostnaderna samt försämra kontinuiteten. 

Alternativet är att inte genomföra Heltid som norm och sänka ca 50 

personers sysselsättningsgrad för att kompensera behovet av besparing. 

Besked har inkommit i juni om att Mörbylånga kommun får 800 tkr i 
statsbidrag till äldreomsorgen för 2019 samt att vi har intäkter att vänta från 

Försäkringskassan som sammantaget kommer att medföra att underskottet 
minskar, med hur mycket är dock svårt att uppskatta i nuläget. Vi vet av 

erfarenhet att sommaren kostar mer än övriga månader och därför kvarstår 
förvaltningens uppfattning i dags läget om vad som krävs för att få budget i 
balans 2019.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

För att klara att komma i budgetbalans och hämta hem 6.6 mkr krävs stora 
personalneddragningar. Inga andra förslag till besparing finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet skulle få negativa konsekvenser gällande arbetsmiljön för 
personalen inom Äldreomsorgen samt för de boende på särskilt boende 
gällande trygghet och försämrad kontinuitet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Informera kommunstyrelsen om socialnämndens budgetunderskott samt 
konsekvenserna för att uppnå budget i balans.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Social Omsorg 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr UN 2019/000235  

Plan för återställande av underskott 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut 1 2019 visar på ett preliminärt underskott motsvarande 4,3 

miljoner för Utbildningsnämnden. Plan för återställande av underskott har tagits 
fram. 

David Idermark föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Plan för återställande av underskott 2019, daterad 27 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 3 juli 2019.     

Utbildningsnämndens beslut 

1. Plan för återställande av underskott 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet då utbildning inte kan spara 
mer utan vi borde äska mer pengar från kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Kristdemokraterna anser fortfarande att utbildningsnämnden är felbudgeterad. 
En redan ansträngd organisation klarar inte de besparingar som lyfts fram för att 

helt återställa underskottet. Vi ska satsa mer, inte mindre, på barn och utbildning 
i vår kommun. Utbildningsnämnden bör därför äska om mer pengar från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet för 2019. 

Hanna Dicksson (KD)     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Plan för återställande av underskott 2019 

Beskrivning av ärendet 

Delårsbokslut 1 2019 visar på ett preliminärt underskott motsvarande 4,3 
miljoner för Utbildningsnämnden. Plan för återställande av underskott har 
tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Plan för återställande av underskott 2019, daterad 27 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 3 juli 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har arbetat fram en plan för återställande av underskott. 

Planen redovisar möjliga förbättringar av resultatet samt konsekvenser om 
hela underskottet ska elimineras. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente §2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan för återställande av underskott 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

David Idermark 
Skolchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Plan för återställande av underskott 

Utbildning prognosticerar ett underskott 2019 enligt följande: 

Driftsredovisning, tkr Budget Prognos Skillnad 

Utbildningsnämnden   april   

Utbildningsnämnden 675 675 0 

Skolmuseum 75 75 0 

Förskola 96 548 95 948 600 

Pedagogisk omsorg 2 070 2 170 -100 

Fritidshem 12 333 12 933 -600 

Förskoleklass 7 099 7 399 -300 

Grundskola 173 576 176 176 -2 600 

Gymnasieundervisning 59 286 59 286 0 

Vuxenutbildning 8 478 9 778 -1 300 

Central administration 4 130 4 130 0 

Summa 364 270 368 570 -4 300 

 

Flera års besparingar har medfört att situationen inom grundskola och 
fritidshem nu är rejält ansträngd. På grundskolan är vi på den nivån att 

rektorerna knappt får ihop lärartid för att täcka timplanen dvs den 
garanterade undervisningstiden. Skolans uppbyggnad med läsårsvis 
organisation trampar i otakt med budgetår. I oktober 2018 utkristalliserade 

sig sparkraven på 9 miljoner 2019 för Utbildning, budgeten beslutades i 
slutet på november och i januari hade besparingarna behövt börja 

effektueras. Så fungerar dock inte skolans organisation. Organisationen för 
läsåret 2018-2019 planerades i april/maj 2018 med den uppfattning vi då 
hade om budget 2019. Den organisation med klasser/grupper och lösningar 

för ex. särskilt stöd som byggs upp inför ett nytt läsår kan endast med stora 
konsekvenser som följd göras om mitt i ett läsår. Detta innebär att vi under 

vårterminen, eller snarare januari – juli, dras med de kostnader som 
planerades för i maj 2018. Den halvårseffekt som besparingar ger medför en 
minskning på 17 tjänster på grundskolan. Ingen personal har varslats om 

uppsägning men visstidsanställningar och pensionsavgångar ersätts inte. Den 
organisation som nu planeras ht 2019 ska klara budget 2020 om inte 

resurserna minskas ytterligare.  
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Det stora underskottet på grundskolan är genererat under årets första sju 
månader då organisationen i stort sett var omöjlig att ändra. Att ta in dessa 

extra miljoner på ht 2019 utöver de 17 tjänster som redan minskats är knappt 
görbart, i alla fall inte inom grundskolans, fritidshemmets eller 
förskoleklassens budget.  

 
Kostnader att lyfta fram: 

Julieffekten av Östra skolans etablering 

Östra skolan tar i höst emot 176 elever enligt senaste uppgiften från CIS. 
Dessa elever går idag i kommunal skola. Östra skolan ersätts enligt lag i juli 

med samma ersättning som för augusti även fast de inte hade verksamhet då. 
Våra kommunala skolor har oftast kostnaderna kvar i juli som en konsekvens 

av förra läsåret men blir av med intäkterna(som då betalas ut till Östra 
skolan). Detta innebär extra kostnader för kommunen enligt följande: 
2019 – 1 milj kr 

2020 – 500 tkr 
2021 – 0kr 

Julieffekten är inräknad i årets prognos ovan 
 
Ökat behov av tilläggsbelopp 

I skola och förskola ökar andelen elever som förskolechefer och rektorer 
söker tilläggsbelopp(TB) för. Ramen för TB är inte uppräknad på många 

år(fast budgetram) samtidigt som elevantalet ökat och andelen i behov av 
stöd också ökat. I år beräknas budgeten för TB övertrasseras med 1,1 miljon 
kr. Utbildning kompenseras för framtida ökade volymer from 2020. Vi har 

redan minskat TB storlek från att ett fullt TB 2016 var ca 400tkr och 2019 är 
det 230 tkr pga ökat behov. Fler och fler elever har alltså delat på befintlig 

budget för TB. 
 
Ökat antal elever med extraordinära särskilda behov 

Kommunen har tagit emot fler elever än tidigare med behov av extraordinärt 
stöd. Flera fall av placerade ungdomar från andra kommuner medför stora 

kostnader för Mörbylånga kommun. Dessa individer folkbokförs i 
familjehemmet och blir en kommunal angelägenhet kostnadsmässigt. För att 
det inte ska påverka de övriga elevernas verksamhet har skolan för höga 

kostnader mot budget. 
 

Årskullarnas storlek 

Årskullarnas storlek är i många årskurser 32-38 barn på Glömminge, 
Gårdby, Torslunda och Skansenskolan. Oftast måste årskullen delas i två 

grupper/klasser med 16-19 elever i varje. Ca 23 barn behövs för att 
elevpengen ska täcka kostnaderna för en klass.  

 
Skolskjutsar ökade kostnader 

Antal taxiresor ökar och därmed kostnaderna. Redan i höst läggs 

skolskjutsarna med buss om så att en effektivisering uppnås och kostnaderna 
minskar med 500 tkr/år. Årets besparing av denna förändring ger ett 

överskott på Mark och exploatering. Om detta överskott överförs till 
Utbildning redan 2019 förbättras prognosen ovan med motsvarande summa. 
Detta är justerat i äskningarna inför budget 2020. 
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Positiva effekter att lyfta fram: 
Fler elever på väg in i särskolan, dessa har inte räknats in i budget och inte 

heller i prognosen. Mellanskillnaden mellan ersättningen som betalas ut från 
resursfördelningsmodellen för dessa nya särskoleelever är ca 900tkr för juli-
december. Detta kommer alltså att förbättra resultatet med motsvarande 

summa. 
 

Andra faktorer: 

Etableringsbidragen räcker för första gången 2019 inte för att finansiera SFI-
undervisningen. Kommunen måste finansiera 1,5 miljoner i budget. I budget 

2019 finns inte täckning för detta. Prognosen för SFI är -1,3 milj. 
Diskussioner har påbörjats om att återföra SFI till GYF till vilka vi redan 

betalar för SFI-undervisningen i den överenskomna grundersättningen för 
Vux. 
 

Nettokostnadsavvikelse  

Stor vikt har lagts vid att sänka Mörbylånga kommuns kostnader ner till 

jämförbara kommuners kostnader. Problemet är att den statistik som används 
är ca 2 år gammal och när det hösten 2018 beslutades om extra besparingar 
för att minska nettokostnadsavvikelsen så hade redan ytterligare besparingar 

genomförts. 
De största avvikelserna jämfört med andra är våra dyra lokaler som styrs av 

den ännu inte omarbetade internhyran inom kommunen. Likaså är kosten 
dyrare och där har vi heller inte vidtagit några nedskärningar. Jämförbar 
kostnad för undervisning, dvs personal, låg redan 2017 på blygsamma 318 kr 

över kostnaden i jämförbara kommuner. Det året minskade vi 20 tjänster. I år 
minskar vi ytterligare 17. 

 
 
Åtgärder: 

Med ovanstående förklarningar finns en möjlighet att underskottet reduceras 
till ca 3,1 milj kr. För att komma ner till  0 kr krävs åtgärder enligt nedan: 

Besparingar på förskolepersonal  
Minska kurator, central elevhälsa och/eller andra kringresurser  
Räkna om internhyrorna(påverkar utbetalning till fristående) 

Åtgärder inom kosten 
 

Organisationen är ansträngd. Höstens organisation är väl avpassad för att 
klara budget 2020. Verksamheten tar nästan hela besparingskravet på 9 
miljoner på 5 månader. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet 

orsaka ökad ohälsa. 
 

David Idermark 
Skolchef 

 
 

 


