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Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, ekonomer samt 
utredare. Förväntade resultat har diskuterats i Barn- och utbildningsnämnden. 
MBL — information och förhandlingar har genomförts. 
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Budget 2018/ Mål och resursplan 2018-2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens budgetförslag 2018 till Mål- och 
resursplan 2018-2022 samt investeringar avseende 2018-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till Mål- och resursplan, för 
kommande budgetår, till kommunstyrelsen. Förslaget ska även innehålla 
investeringsplan för åren 2018-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar följande i dokumentet Mål- och resursplan 
2018-2022, 

1.Verksamhetsbeskrivning med jämförelsetal 

2.Inriktningsmål och nämndens förväntade resultat 

3.Verksamhetsförändring/ ramanpassning med konsekvenser 

4.Ekonomiska resurser 

5 .Investeringsbudget 

Beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, ekonomer samt utredare. 
Förväntade resultat har diskuterats i Barn- och utbildningsnämnden. MBL- infollnation 
och förhandling har genomförts. 

Underlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag MRP 2018-2022 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag Investeringsbudget 2018-2022 

Anvisningar Budget 2018, Ekonomisk plan 2019-2022 

Protokoll infounation och förhandling MBL 
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1. Ramanpassning med konsekvenser 
Åtgärder och konsekvenser för budget i balans 

2. Diagram för befolkningsprognoser uppdelat på 1-5 år, 6-12 år och 13-15 år. 

3. Kommunbladet 2015, Skolverket 
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1. Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ansvar framgår av 
reglemente fastställt av kommunfullmäktige och 
utgår från Skollagen, vilket omfattar: 
- 	Skola (förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola) 
- 	Förskola och öppen förskola 
- Fritidshem 

Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk 
omsorg) 

- 	Fördelning av bidrag samt tillsyn/insyn av fri-
stående förskola, förskoleklass, grundskola, fri-
tidshem och annan pedagogisk verksamhet (en-
skild pedagogisk verksamhet). 

I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdo-
mar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, 
meningsfull fritid och personlig utveckling. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att 
utifrån helhetsidén "Tillsammans gör vi bra bättre" 
vara en framgångsrik och effektiv verksamhet, som 
genom nytänkande, arbetsglädje och delaktighet 
ger bra service, goda resultat och nöjda vänersbor-
gare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vidare bed-
riva verksamhet, som genomsyras av den gemen-
samma målskrivning som Samverkan Vänersborg 
tagit fram. 

1.1 Förskola och pedagogisk omsorg 
(1-5 år) 
I Vänersborgs kommun frans 27 kommunala för-
skolor samt 11 dagbarnvårdare vilka bedriver kom-
munal pedagogisk omsorg i hemmet. Därutöver 
frans elva fristående förskolor och tre aktörer som 
driver enskild pedagogisk omsorg. 

Förskolan Nattugglan har öppet dygnet runt och 
Vänerparkens förskola har kvällsöppet. Kommu-
nen har också en öppen förskola som ingår i en fa-
miljecentral. På en av kommunens förskolor finns 
en allergianpassad avdelning och på en förskola 
finns en särskild avdelning för döva och hörselska-
dade barn. 

1.2 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg (6-13 år) 
Det finns 19 kommunala grundskolor. Fritidshem 
forns på de flesta skolorna. För elever i årskurserna 
7-9 erbjuds profilinriktningar inom ämnena musik, 
bild samt idrott och hälsa. Två externa aktörer 
finns inom kommunen. 

Elevhälsan utgör kommunens samlade stödverk-
samhet för barn/elever 0-16 år och innefattar bland 
annat specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, 
kurator, psykolog och logoped. I centrala elevhäl-
san forns också ett mobilt skolteam som tillsam- 
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mans med skolenheter arbetar för ökad skolnär-
varo. Samverkan med andra aktörer sker genom fa-
miljeförskolan och familjecentralen  Sirius.  

Den obligatoriska grundsärskolan omfattar årskurs 
1-9 samt en frivillig årskurs 10 och erbjuder en an-
passad undervisning för barn och ungdomar som 
behöver denna skolform. Undervisningen bedrivs 
dels i olika särskoleklasser, i träningsskoleklasser 
och integrerat i grundskolan. Det finns särskole/trä-
ningsskoleklasser för elever i årskurs 1-6 på Norra 
skolan och på Mariedalskolan. Årskurs 7-9-ele-
verna frans på Torpaskolan. 

Grundskolans verksamheter har under de senaste 
åren fokuserat på att utveckla det systematiska kva-
litetsarbetet med inriktning på målområdena kun-
skap, trygghet och trivsel samt samverkan mellan 
skola och hem. Statliga och andra övergripande ut-
vecklingsinsatser samordnas centralt för att bidra 
till enheternas utvecklingsarbete. Inom området 
trygghet och trivsel är det framförallt elevhälsans 
verksamhet, som har påverkan vid sidan av skolor-
nas egna arbeten. 

Antalet elever i grundskolan ökar. Detta har med-
fört ökade behov av lokaler samt personal. Antalet 
inskrivna barn på kommunala fritidshem och en-
skild pedagogisk omsorg har ökat de senaste åren. 
Utökningen av fritidshemsplatser medför ett utökat 
lokalbehov på vissa skolor. 

Skollagens skärpta krav på rätt lärarbehörighet för 
åldersgrupper och ämnen gäller från och med 
förstajuli 2015. Kraven ger effekter på hur sko-
lorna organiseras, på hur lärarnas tjänstgöringsupp-
drag fördelas och på kostnaderna för undervis-
ningen. 

En ny verksamhet för samordning av nyanländas 
lärande, Välkomsten i Vänersborg, startades i de-
cember 2015. 

Jämförelsetal 
Barnomsorg/grundskola/grundsarskola 

Antal barn och elever 

Budget 

2018 

Budget 

2017 

Bokslut 

2016 

Förskola o pedagogisk omsorg 

Totalt antal placeringar 1-5 år 2 263 2 198 2 118 

varav andel i enskild regi % 19 18 19 

Nyttjandegrad % 94 92 90 

Fritidshem o pedagogisk omsorg 

Totalt antal barn 6-13 år 2 119 2034 1908 

varav andel i enskild regi % 16 17 15 

Nyttjandegrad % 60 60 56 

Grundskola F-9 

Totalt antal elever 4 925 4 684 4 739 

varav andel i enskild regi % 10 11 11 

varav Grundsärskola 48 46 46 

Antal inskrivna barn och elever för budget och bokslut avser snitt för 
året. 

2. Förväntade resultat 
Nedan fö jer de av kommunfullmäktige fastställda 
inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämn-
den redovisar sina förväntade resultat som ska bi-
dra till att inriktningsmålen uppnås. 

2.1 Område: Invånare 

Inriktningsmål: 
• Fler invånare upplever livskvalitet, välbefin-

nande och trygghet 
Förväntade resultat 2018: 
• Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygg-

het i lärandemiljön ska öka under 2018 med 3 
procentenheter. (Senaste notering 2016: 89 %) 

• Andelen elever i årskurs 8 som upplever studi-
ero i lärandemilj ön ska öka under 2018 med 5 
procentenheter. (Senaste notering 2016: 70 %) 

Inriktningsmål: 
• Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kul-

tur, idrott, rekreation och föreningsliv 
Förväntade resultat 2018: 
• Antal föreningar som grundskolan samarbetar 

med i syfte att öka barnens intresse för idrott 
och rörelse ska öka med 100 % fram till 2019. 
(Senaste notering 2016: 2 föreningar) 

Inriktningsmål: 
• Fler invånare ska vara nöjda med kommunens 

service och hur behov och förväntningar tillgo-
doses 

Förväntade resultat 2018: 
• Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de 

far det stöd de behöver för att nå så långt som 
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möjligt i sin kunskapsutveckling ska öka under 
2018 med 3 procentenheter. (Senaste notering 
2016:89%) 

Inriktningsmål: 
• Fler invånare anser att kommunen har en öppen 

dialog med invånare, företag och föreningar 
Förväntade resultat 2018: 
• Andelen vårdnadshavare som är nöjda med de 

informationskanaler som finns mellan hem och 
förskola och skola ska öka under 2018 med 3 
procentenheter i förskolan, årskurs 2 och års-
kurs 8. (Senaste notering 2016: Förskolan, 92 
%. Årskurs 2, 90 %. Årskurs 8, 89 %) 

• Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de 
har inflytande över undervisningens innehåll 
ska öka under 2018 med 5 procentenheter. 
(Senaste notering 2016: 81 %) 

2.2 Område: Samhällsutveckling 

Inriktningsmål: 
• Kommunens attraktionskraft ska öka inom nä-

ringsliv, regional- och statlig förvaltning, ut-
bildning, kultur och turism 

Förväntade resultat 2018: 
• Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet 

till gymnasiet ska öka under 2018 med 3 pro-
centenheter. (Senaste notering juni 2016: 82 %) 

Inriktningsmål: 
• Fler mötesplatser som är till för alla i hela kom-

munen 
Förväntade resultat 2018: 
• Fler använder verksamheternas lokaler utanför 

verksamhetstid. 

2.3 Område: Ekonomi 

Inriktningsmål: 
Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel 
rationellt och effektivt, så att de gör mesta möj-
liga nytta för kommuninvånarna utifrån de upp-
gifter som kommunfullmäktige delegerat till 
dem 

Förväntade resultat 2018: 
• Medelmeritvärdet i årskurs 9 ska öka under 

2018 med 3 poäng. (Senaste notering juni 
2016: 207,6 poäng) 

2.4 Område: Verksamhetsutveckling 

Inriktningsmål: 

• Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft 
och kompetens ska stödjas och utvecklas 

Förväntade resultat 2018: 
• Andelen behörig, undervisande personal inom 

förskola, grundskola, fritidshem och grund-
särskola ökar under 2018 med 3 procenten-
heter. (Senaste notering 2016: Förskolan, 55 
Grundskolan, 81 %. Fritidshem, 44 %. Grund-
särskolan: 25 %) 

Inriktningsmål: 
• Verksamheten ska i ökad grad utformas så att 

den inkluderar alla 
Förväntade resultat 2018: 
• Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % 

frånvaro ska minska fram till 2020 med 1 pro-
centenhet per år. (Senaste notering mars 2017: 
8,2%) 

2.5 Område: Medarbetare 

Inriktningsmål: 
• Vänersborgs kommun upplevs i högre grad 

som en attraktiv arbetsgivare 
Förväntade resultat 2018: 
• Andelen medarbetare som upplever att de har 

en rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 pro-
centenheter fram till 2019. (Senaste notering 
50%) 

2.6 Samverkan Vänersborg 
Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina spe-
cifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans 
till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt 
enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha 
en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes 
förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra 
för att nå en god livskvalitet. Samverkan sker mel-
lan barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd, kul-
tur- och fritidsnämnd, kommunstyrelse samt deras 
förvaltningar, Kunskapsförbundet Väst och Reg-
ionen (Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra och 
NU-sjukvården). 

Förväntade resultat: 

— 	Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser 
tidigare 

— 	Färre självmord och minskat självskadebete-
ende bland barn och unga 

Del II - 3 



Barn- och utbildningsnämnden 
- 	Alla barn som får vård utom hemmet har till-

gång till undervisning utifrån sina förutsätt-
ningar och behov 

- Infoimation och rådgivning finns lättillgängligt 
på hemsidan 

- 	Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetens-
höjande insatser 

- Utvecklad samverkan med föräldrar 

- Ökad skolnärvaro 

3. Verksamhetsförändring/ 
Ramanpassning 
Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2017, 
efter justering för personalomkostnadspålägget och 
effektiviseringsbeting erhållit samma budgetram 
som för 2016. 

För förskoleklass, grundskola och fritidshem finns 
stora behov av budgettillskott. Kostnad per barn 
och elev, alla sex jämförelsetal, i Vänersborgs 
kommun ligger under snitt, både i kommungruppen 
och i jämförelse med riket (Kommunbladet 2015, 
Skolverket, bilaga 3). Under de senaste åren har 
elevantalet ökat i stor omfattning. Ökningen har 
hanterats genom både förtätningar och behov av 
fler lokaler, och som en följd av detta också större 
personalbehov för att kunna nå upp till förväntade 
resultat. Övriga kostnader ökar också till följd av 
elevökningen, till exempel kost, läromedel och IT. 
Om budgetmedel inte tillförs krävs ompriorite-
ringar och anpassningar. Förslag på åtgärder samt 
vilka konsekvenser som blir följd av detta present-
eras i bilaga 1, åtgärderna handlar främst om perso-
nalminskningar men även minskat öppethållande 
inom verksamheterna, främst inom barnomsorgen. 
Åtgärder motsvarande 31 728 tkr krävs för att 
lägga en budget enligt ram. 

Bevakning av statsbidrag sker kontinuerligt, både 
de generella och riktade. 

4. Ekonomiska resurser 

4.1 Driftbudget 
Anvisad budgetram 705 096 tkr. 

I anvisningarna justerades Barn- och utbildnings-
nämndens budgetram upp med 4 061 tkr vilket av-
ser inflationskompensation. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt för-
valtningens förslag om Budget 2018, Mål- och re-
sursplan 2018-2022 samt investeringsbudget 
2018-2022. Förslag till budget innehåller beskriv-
ning över åtgärder och konsekvenser motsvarande 
31 728 tkr för att lägga en budget inom anvisad 
ram. 

Budgetberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut: 

Resultaträknin•, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut 
Mkr 2018 2017 2016 
Statsbidrag 64,5 41,3 73,0 
Övriga intäkter 27,6 27,4 31,0 
Summa intäkter 92,1 68,7 104,0 
Personalkostnader 500,9 485,9 496,0 
Omkostnader 292,8 279,8 312,7 
Ränta och avskrivningar 3,5 4,0 4,1 
Summa kostnader 797,2 769,7 812,9 
Nettokostnader 705,1 701,0 708,8 

Bud et er ansla sbindnin• snivå, mkr 
Anslagsbindning 

Mkr 

Netto 

2018 

Intäkt Kostnad 

2018 	2018 

Nämnd/administration 5,0 0,0 5,0 

Barnomsorg/grundskola/ 

grundsärskola 

700,1 92,1 787,2 

Summa 705,1 92,1 792,2 

Barnomsorg/grundskola/grundsärskola är en anslags-
bindningsnivå. Nämnden har i uppdrag att särredovisa 
per verksamhet och återkommer med det i samband 
med 2017 års verksamhetsplan. 

4.2 Investeringsbudget 

Inventarier 
Avser främst arbetsmiljöåtgärder och inventarier 
på grund av fler barn och elever. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Fastighetsinvesteringar 
Barn- och utbildningsnämnden har lagt fram ett 
förslag för behov av fastighetsinvesteringar utifrån 
prognoser över befolkningsökningar. En självklar 
konsekvens av utökning av lokalytor blir förutom 
ökade hyreskostnader även ökade kostnader för 
personal, kost samt övrigt material och tjänster, ef-
tersom utökningen beror på fler barn och elever i 
verksamheten. För att klara dessa kostnadsökningar 
behöver Barn- och utbildningsnämnden tillföras 
medel motsvarande ökande barn- och elevantal. I 
bilaga 2 ges en sammanställning över befolknings-
ökningarna som ligger till grund för investerings-
behoven. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Inventarier 

Verksamhet/Projekt, mkr 2018 2019 2020 2021 2022 	S:a 

;nl,.  2317 -34- 3 7  

Var 

Förskola, Grundskola 
Utgifter Inventarier 5,2 5,2 5,2 4,0 4,0 23,6 

S:a Utgifter inventarier 5,2 5,2 5,2 4,0 4,0 23,6  

Fastigheter 

Verksamhet/Projekt, mkr 	 2018 	2019 	2020 	2021 2022 S:a 
Utgifter Förskola och Grundskola, myndighetskrav etc 

Skolor: 
Mariedalsskolan vent & belysning 	1,5 1,5 
Tärnan ventilation & belysning 	 2,0 	 2,5 4,5 
Brålanda skola, närvarostyrd vent 	 2,2 2,2 
Ospecificerat 	 2,0 	2,0 4,0 
Förskolor: 
Ponnygatans förskola 	 2,0 2,0 
Kastanjevägen 	 1,5 1,5 
Åkaregatans förskola 	 2,5 2,5 
Brålanda förskola 	 1,5 1,5 
Frändefors förskola Murarg. 	 1,9 1,9 
Lindvägens fsk, bygg/vent.åtgärder 	2,5 2,5 

S:a Utgifter 	 13,4 	2,0 	6,7 	2,0 0,0 24,1 

Utgifter Förskola och Grundskola, verksamhetsanpassning 
Skolor: 
Skolgårdar 	 3,0 	3,0 	3,0 	3,0 3,0 15,0 
Ospecificerat, komponentavskrivning 	1,5 	1,5 	1,5 . 	1,5 1,5 7,5 
Öxnered skola inkl idrottshall 	 125,0 	125,0 250,0 
Idrottsgatan 7 	 36,0 36,0 
Brålanda skola 	 2,0 	28,0 30,0 
Ny skola Holmängen inkl idrottshall 	2,0 	140,0 	140,0 282,0 
Skerruds skola, vent & belysning 	 3,5 3,5 
Norra Skolan 	 10,0 20,9 30,9 
Ny skola Onsjö inkl idrottshall** 

Förskolor: 
Förskolegårdar 	 3,0 	3,0 	3,0 	3,0 3,0 15,0 
Ospecificerat, komponentavskrivning 	1,5 	1,5 	1,5 	1,5 1,5 7,5 
Mulltorps förskola 	 6,5 6,5 
Granås Förskola, tillbyggn 2-avd, ersätt 	20,0 20,0 
Förskola centrala Vbg 	 30,0 	10,0 40,0 
Blåsut ny förskola, ersätter Dalaborg oc 	32,0 	30,0 62,0 
Frändefors förskola, 6 avd 	 2,0 	30,0 	30,0 62,0 
Onsjö ny förskola 4 avd 	 2,0 	23,0 	23,0 48,0 
Öxnered ny förskola, 4 avd 	 2,0 	23,0 23,0 48,0 
Brålanda förskola, utbyggnad 2-avd 	 2,0 	23,0 25,0 
Onsjö nya förskolor 15 avd** 

S:a Utgifter 	 266,5 	395,0 	209,5 	65,0 52,9 988,9 
**Finns ej med i befolkningsprognos, men behov finns enligt detaljplan. 
Uppskattad kostnad: Onsjö skola 282 mkr och Onsjö förskola 141 mkr. 

TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR 	279,9 	397,0 	216,2 	67,0 52,9 1 013,0 
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Bilaga 1 
Vänersborgs kommun 

 	Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

Dar  

 

   

Förslag till åtgärder 2018 

Antal Konsekvens se 

tjänster not. 
2018 2018 

PERSONALMINSKNINGAR MOTSVARANDE 24 TJÄNSTER 	 11995 Tkr 24,0 1 

Åtgärder FÖRSKOLA OCH SKOLA/FRITIDSHEM: 

Minska kostnader för timvikarier med 20 % 	 3 480 Tkr 7,0 2 

MINSKAT ÖPPETHÅLLANDE: 

Stäng öppna förskolan  Sirius 	 691 Tkr 1,0 3 

Stäng Nattugglan 	 3 300 Tkr 5,0 4 

Ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola 	 130 Tkr 0,3 5 

Förskolor, minskat öppethållande, omprövning av taget beslut 	 1200 Tkr 2,4 6 

Fritidshem, minskat öppethållande, omprövning av taget beslut 	 800 Tkr 1,6 7 

OMORGANISERA VERKSAMHET 

Effektivisera lokalanvändning och organisation (Rösebo och Väneryr) 	 2 462 Tkr 2,9 8 

STOPPA SATSNINGEN PÅ IT-VERKTYG I SKOLA: 	 2 200 Tkr 9 

KOMPETENSUTVECKLING: 

Ompröva beslut gällande all planerad kompetensutveckling 	 1500 Tkr 10 

OMPRÖVA BESLUT GÄLLANDE FRIA SKOLKORT OCH SKOLSKJUTS TILL PROFILKLASS 	 1200 Tkr 11 

MINSKA KOSTNADER KÖPTA TJÄNSTER fr SBN AVSEENDE: 12 

Måltider skola 	 1 192 Tkr 

Måltider förskola 	 910 Tkr 

Kommunal städning 	 444 Tkr 

Vaktmästeri och fastighetsskötsel 	 224 Tkr 

Totalt 	 2770 Tkr 

0 

SUMMA ÅTGÄRDER 	 31728 Tkr 44 

Åtgärder motsvarar barn och elevökning 2018 
241 fler elever jmfrt med MRP 2017 (95 183 KR/ELEV)* 

65 fler 1-Saarn jmfrt med MRP2017 (108 817 KR/BARN) 

85 fler SBO jmfrt med MRP 2017 (20 192 KR/SBO-BARN) 

Kostnad per barn/elev har hämtats från BUNs verksamhetsberättelse 2016  

*BUN  har sökt extra budgetmedel för 154 elever, motsvarar 14 700 tkr, 

ärendet har ännu inte behandlats i KS och finns därför med i ovan angivna åtgärder. 



Vänersborgs kommun Tjänsteutlåtande 
2017-04-05 

Dnr: 	 1 (1) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Bilaga 1 

Ramanpassning med konsekvenser 
Åtgärder och konsekvenser för budget i balans 

Not 1  
Åtgärd: Personalminskningar inom Förskola /Grundskola 
/Grundsärskola/Fritidshem/Elevhälsa/Administration. Åtgärderna 
motsvarar 44 tjänster färre i verksamheten 

Åtgärder i not 2-11, motsvarar reducering med 20 tjänster. 
Resterande 24 tjänster reduceras genom ytterligare reduceringar i elev- och barnpeng 
samt reducering av tjänster inom administration och elevhälsa 
Totalt innebär de föreslagna åtgärderna för att klara tilldelad budget inom ram 2018 att 
minskning med 44 tjänster behöver genomföras. 

Verksamhet/konsekvens:  
Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsför-
ändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbets-
uppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten 
i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolver-
kets kommunblad 2015. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn 
och elevers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför 
ökade klass och gruppstorlekar. 

Lagföljsamhet:  
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 § 2(förskola), Kap 8 § 8 (re-
sursfördelning) Kap 1§ 9 (likvärdighet), kap 2 § 8a (resursfördelning), kap 2§13 (behö-
righetskrav), kap 5 § 3,4 samt Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Att erbjuda en undervisning med förutsättningar för en ökad måluppfyllelse står inte i 
paritet med att det inte finns behöriga lärare att tillgå och med det är det inte möjligt att 
uppfylla de nationella mål som föreskrivs. 

Ekonomisk effekt:  
Totalt innebär de föreslagna åtgärderna för att klara tilldelad budget inom ram 2018 att 
minskning med 44 tjänster behöver genomföras. 



Not 2  
Åtgärd: Minska vikariekostnaderna inom förskola och 
skola/fritidshem 

Verksamhet/konsekvens:  
Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer för-
sämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför ökade klass och gruppstorle-
kar. 
Lagfölj samhet:  
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 § 2(förskola), Kap 8 § 8 (re-
sursfördelning) Kap 1 § 9 (likvärdighet), kap 2 § 8a (resursfördelning), kap 2§13 (behö-
righetskrav), kap 5 § 3,4 samt Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Att erbjuda en undervisning med förutsättningar för en ökad måluppfyllelse står inte i 
paritet med att det inte finns behöriga lärare att tillgå och med det är det inte möjligt att 
uppfylla de nationella mål som föreskrivs. 

Ekonomisk effekt:  
3 480 tkr, motsvarar en minskning med 20 % vilket betyder 7 tjänster mindre i verksam- 
heterna. 

Not 3  
Åtgärd: Stäng öppna förskolan  Sirius  
Verksamhet/konsekvens:  
Sirius  ingår som en del i Familjecentralen som är en samverkan mellan Socialförvalt-
ningen, Regionen och Barn och utbildningsförvaltningen.  Sirius  är kommunens enda 
öppna förskola. Öppen förskola är en del i satsningen tidig upptäckt och tidiga insatser 
samt en möjlighet för vuxna och barn att få möjlighet till kontakt med andra myndigheter 
samt gemenskap med andra vuxna och barn. 
Om denna verksamhet tas bort förlorar kommunen en av ingångarna i Samverkan Vä-
nersborg samt en viktig mötesplats för barn och vuxna. 

Lagfölj samhet:  
Åtgärden strider inte mot SL 25 kap 3§. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Nationella mål finns inte. 

Ekonomisk effekt:  
Minskning med 1 tjänst, tillsammans med övriga kostnader (hyra mm) innebär denna 
åtgärd en besparing om 691 tkr. 
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Not 4  
Åtgärd: Stäng Nattugglan - helg, kväll och nattomsorg 
Verksamhet/konsekvens:  
170315 är 39 barn inskrivna varav 23 barn är 1-5 år och 16 barn är 6-13 år. Möjlighet till 
omsorg erbjuds alla årets kvällar/nätter/helger. 

Stänger denna verksamhet innebär det stora bekymmer särskilt för ensamstående föräld-
rar. Många av ovanstående barn kommer att utsättas för stor otrygghet genom att föräld-
rarna får nyttja många olika personer som hjälper dem på kvällar och nätter om ens den 
möjligheten finns. 

Lagföljsamhet:  
Åtgärden strider mot intentionen i S125 kap 5 §. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Vänersborg kommer inte att uppfylla strävansmålet att erbjuda omsorg helg/kväll/nätter. 
Fler och fler kommuner erbjuder helg, kväll och nattomsorg sedan stimulansbidrag inför-
des. 

Ekonomisk effekt:  
Minskning med 5 tjänster motsvarar 2 443 tkr, övriga kostnader 877 tkr ger en besparing 
om 3 300 tkr. 

Not 5  
Åtgärd: Ta bort möjligheten till kvällsöppet på Vänerparkens 
förskola 
Verksamhet/konsekvens:  
Vänerparkens förskola har en kvällsöppen avdelning mellan kl. 17.30-19.30. 
Om verksamheten stänger tidigare innebär det att i huvudsak affärsanställda och pendlare 
får svårigheter att hämta sina barn på förskolan. Risk att barnen blir otrygga då föräldrar 
måste hitta andra lösningar för hämtning genom att ta hjälp av släkt och vänner. 

Lagföljsamhet:  
Ej lagstyrd 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Nationella mål finns inte. 

Ekonomisk effekt:  
Minskning med 0,25 tjänster, motsvarar 130 tkr. 
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Not 6  
Åtgärd: Förskola - minskat öppethållande med en och en halv 
timme per dag 
Verksamhet/konsekvens:  
Om förskolornas öppethållande reduceras till 10 timmar/dag får det som konsekvens att 
många vårdnadshavare får svårt att upprätthålla sina arbetstider inklusive pendlingstider. 
Vid tidigare gjord kartläggning visade det sig att ca 10-15 % av barnen kommer till för-
skolorna före klockan 06.30. Förskolornas öppethållande är idag mellan 06.00-17.30. 

Lagföljsamhet:  
Åtgärden överensstämmer inte med SL 8 kap 5§ 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Många barn kommer inte att kunna erbjudas förskola i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. 

Ekonomisk effekt:  
Minskning med 2,4 tjänster, motsvarar 1200 tkr. 

Not 7  
Åtgärd: Fritidshem - minskat öppethållande med en och en halv 
timme per dag 
Verksamhet/konsekvens:  
Fritidshemmens öppethållande minskas till 10 timmar/dag. Vårdnadshavares behov av 
tillsyn/vistelsetid begränsas. 

Lagfölj samhet:  
Åtgärden överensstämmer ej med SL 14 kap §5. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Det finns inga nationella mål avseende öppethållande. 

Ekonomisk effekt:  
Minskning 1,6 tjänster motsvarar 800 tkr. 
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Not 8  
Åtgärd: Omorganisera verksamhet (grundskola, fritidshem) 
Verksamhet/konsekvens:  
Effektivisera lokalanvändning och organisation (Rösebo och Väne-Ryr). 

Lagföljsamhet:  
Organisering ej lagstyrd 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Finns inga nationella mål ang organisation 
Ekonomisk effekt:  
Rösebo• minskning med 1 tjänst, tillsammans med övriga kostnader ger åtgärden en be- 
sparing om 884 tkr. 
Väne-Ryr• minskning med 1,9 tjänster, tillsammans med övriga kostnader ger åtgärden en 
besparing oml 578 tkr. 

Not 9  
Åtgärd: Stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan 
Verksamhet/konsekvens:  
Förslag att inte fullfölja planerade investeringar avseende lärverktyg; datorer, Ipads med 
mera. Inte leasa fler datorer. Konsekvens blir att färre IT-verktyg per elev är tillgängliga, 
då antalet elever ökar. 

Lagfölj samhet:  
Står i strid med Skollagen, kap 2 § 35 angående huvudmannens ansvar avseende lokaler 
och utrustning. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Medverkar till försämrade förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. 

Ekonomisk effekt:  
2 200 tkr. 
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Not 10  
Åtgärd: Ompröva beslut gällande planerad kompetensutveckling 
V erksamhet/konsekvens:  
Ta bort all extern kompetensutveckling för all personal, exempelvis inte erbjuda utbild- 
ning via rektorsprogrammet för rektorer/förskolechefer. 

Lagföljsamhet:  
Rektorsutbildning, förändringen står i strid med Skollagen 2 kap, § 12. 

Uppfyllelse av nationella mål  
Avsaknad av utveckling och kompetenshöjande insatser minskar förutsättningarna för en 
god kvalitet och ledarskap i undervisningen 
Ekonomisk effekt:  
1 500 tkr. 

Not 11  
Åtgärd: Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till 
profilklass 
Verksamhet/konsekvens:  
Begränsar skolvalsmöjligheter. 

Lagfölj samhet:  
Ej lagstyrd 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Finns ej nationella mål 

Ekonomisk effekt:  
1200 tkr (900 tkr fria skolkort samt 300 tkr skolskjuts till profilklass). 

Not 12  
Åtgärd: Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal 
städning och vaktmästeri, minska kostnaderna med 5 % 
V erksamhet/konsekvens:  
Svårt att bedöma konsekvenser innan dialog med Samhällsbyggnad är genomförd. 

Lagfölj samhet: 
Ej lagstyrd 

Uppfyllelse av nationella mål: 
Finns ej nationella mål 

Ekonomisk effekt:  
Totala kostnader för städ, vaktmästeri och måltider 2017: 55 397 tkr 
Minskning av kostnaderna med 5 % ger en besparing om 2 770 tkr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Diagram för befolkningsprognoser uppdelat på 1-5 år, 
6-12 år och 13-15 år 

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23 januari 2017 presenterade Barn-
och utbildningsförvaltningen i verksamhetsuppföljningen nya befolkningsprognoser för 
Vänersborgs kommun (Dnr: 2016/1). Nedan presenteras befolkningsprognoserna 
uppdelat på 1-5 år, 6-12 år och 13-15 år vilket innebär åldersfördelningen utifrån 
verksamheternas organisering. 

Vänersborg 1-5 år 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Kommunal förskola 1539 1571 1611 

KIR 2218 2282 2294 

Prognos 2016 2310 2374 2443 2485 2529 2581 2603 2618 2626 

Prognos 2015 2342 2407 2445 2450 2480 2500 2515 2522 2527 2528 

Kommentar: Mätdatum för Kommunala invånarregistret (KIR) och datum som prognoserna syftar till är 31 
december. Mätdatum för antalet barn i Kommunal förskola är 15 oktober. Prognos 2016 är den nya prognosen för 
antal 1-5 åringar i Vänersborgs kommun. Prognos 2015 är prognosen från förskoleutredningen över antal 1-5 åringar 
i Vänersborgs kommun. 

Postadress: 	 Besöksadress: 	Telefon: 
	

Webbplats: 	 E-post: 

Vänersborgs kommun 	Sundsgatan 29 	0521-72 10 00 
	

www.vanersborg.se 	E-post fylls i här 

462 85 Vänersborg 	Vänersborg 
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Barn- och utbildningsnämnden 

2017-04-04  
Handläggare 
Karl Johannesson 
karl.johannesson@vanersborg.se  

Vänersborg 6-12 år 
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Kommunal skola 2714 2922 3075 

KIR 3059 3205 3329 

Prognos 2015 3389 3453 3501 	3564 3589 3632 3645 3673 	3721 3756 

Prognos 2016 3450 3499 3560 	3640 3669 3697 3715 3751 	3814 

Kommentar: Mätdatum för Kommunala invånarregistret (KIR) och datum som prognoserna syftar till är 31 
december. Mätdatum för antalet elever i årskurs F-6 kommunal grundskola är 15 oktober. Prognos 2016 är den nya 
prognosen för antal 6-12 åringar i Vänersborgs kommun. Prognos 2015 är prognosen från skolutredningen över antal 
6-12 åringar i Vänersborgs kommun. 
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Vänersborg 13-15 år 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Kommunal skola 1001 1023 1127 

KIR 1252 1281 1350 

1371 1426 1467 1530 1581 1610 1661 1681 1681 Prognos 2016 

Prognos 2015 1340 1394 1421 1476 1518 1545 1588 1605 1611 1596 

Kommentar: Mätdatum för Kommunala invånarregistret (KIR) och datum som prognosema syftar till är 31 
december. Mätdatum för antalet elever i årskurs 7-9 kommunal grundskola är 15 oktober. Prognos 2016 är den nya 
prognosen för antal 13-15 åringar i Vänersborgs kommun. Prognos 2015 är prognosen från skolutredningen över 
antal 13-15 åringar i Vänersborgs kommun. 
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Vänersborgs kommun 	Sundsgatan 29 	0521-72 10 00 

	
www.vanersborg.se 	E-post fylls i här 
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GYMNASIESÄRSKOLAN 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 
* Kostnad (kr) per elev 	 !1 

(exkl. skolskjuts) 
GYMNASIESKOLAN 
I kommunens skolor  

Andel (%) elever 
- på yrkesprogram 
- på högskoleförb. program 
- på introduktionsprogram 
- från annan kommun 

* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 
* Andel (%) lärare m ped högsk.exam. 
* Kostnad (kr) per elev 
- för undervisning 
- för lokaler 
Folkbokförda i kommunen  

Kostnad (kr) per elev 
- totalt kommunala skolor 
- för ersättning till annan kommun 
* Andel (%) elever som 
- avbröt studierna efter år 1 
- tagit examen inom 3 år, totalt 
- tagit examen inom 3 år, exkl. M. 
* Andel (%) avgångselever 

med grundl. behörighet till 
universitet och högskola 

KOMVUX 
Folkbokförda i kommunen  
* Andel (%) inv. 20-64 år i komvux 
* Andel (%) elever i annan kom. 
I kommunens skolor 
* Andel (%) korttidsutb. elever 
* Andel (%) elever fr. annan kom. 
* Andel (%) kursdeltagare hos 

annan utbildningsanordnare 
* Kostn (kr) per heltidsstad, totalt 
* Kostn (kr) per heltidsstud. i skolor 

med kom. el. annan utb.anordnare 
- grundläggande vuxenutbildning 
- gymnasial vuxenutbildning 
Andel (%) kursdeltagare 
i gymnasial vuxenutbildning 

- som slutfört kurs 	 73,2 	71,4 
- som avbrutit kurs 	 15,4 	18,3 
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 
* Antal timmar undervisning 

per elev och vecka 	 3,3 	3,6 
* Kostnad (kr) per elev 	 56 500 61 700 
UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 
* Andel (%) elever som godkänts 	 66 
* Andel (%) elever som avbrutit 	 14 
* Kostnad (kr) per heltidsstud. 	 38 300 
KOSTNAD PER INVÄNARE (KR) 
* Förskola, ped. oms. och fritidshem 	8 007 	8 043 	8 781 
* Skola och vuxenutbildning 	16 067 17 237 16 225 
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18,3 	44,7 
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	11 	50 300 	46 800 

	

78,5 	78,4 	83,9 

	

27,0 	21,6 	21,1 

	

11,3 	7,2 	12,0 

	

55 	48 	47 

	

12,8 	12,4 	12,9 

	

24,4 	22,7 	21,9 

	

33,7 	34,7 	40,9 

	

18 	16 	17 

33 200 34 600 35 300 

* Kostnad (kr) per elev 	 42100 55 600 53 000 
`GRUNDSKOLAN 

* Andel (%) 6-åringar i åk 1 
* Andel (%) elever 
- i fristående skolor 
- som deltar i modersmålsund. 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 
* Andel (%) lärare m ped högsk.exam. 
* Kostnad (kr) per elev 

l~ - totalt 	 91 400 98 000 98 400 
- för undervisning 	 44 600 51 500 52 500 
- för lokaler 	 16 800 17 800 17 900 
* Andel (%) elever i åk 9 som 
- ej nått kunskapskraven 

i ett eller flera ämnen 
- är behöriga till gy-skola 
- började i gy-skola 
- började i gy exkl. introd-pgm 
GRUNDSÄRSKOLAN 
* Andel (%) integrerade elever 	 5 	14 	11 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 	3,9 	3,4 	3,9 

* Kostnad (kr) per elev 
(exkl. skolskjuts) 	 355 400 488 100 433 400 

	

27,8 	25,3 	24,7 

	

80,5 	83,4 	84,1 

	

97,9 	99,0 	98,8 

	

82,5 	85,8 	86,3  

	

0,7 	0,7 	0,7 

	

12,1 	8,4 	14,7 

	

10,0 	9,0 	14,2 

	

12,6 	11,9 	12,1 

	

87 	88 	87 

Förskola, skola och vuxenutbildning i 
Vänersborg 2015 

~ .~ 

Egna Kom- Samtliga 
kom-  mun- kom-
munen gruppen muner 

FÖRSKOLA 
* Andel (%) inskrivna barn av 

samtliga barn i åldern 1-5 år 
* Andel (%).inskriv. barn i ensk. regi 
* Antal inskrivna barn per avd. 
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam. 
* Antal inskrivna barn per årsarbetare 
* Avgiftsfmansieringsgrad 
I kommunal regi: 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 	127 800 	134 600 	138 800 
PEDAGOGISK OMSORG- 
*Andel (%) inskrivna barn av 
samtliga barn i åldern 1-5 år 	 11 	3 	2 
samtliga barn i åldern 6-9 år 	 4 	0 	0 

* Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi 	84 	36 	43 
* Antal inskrivna barn per personal 	6,1 	5,2 	4,6 
I kommunal regi: 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 	106 400 	111 300 	123 500 
FRITIDSHEM 
* Andel (%) inskrivna elever av 

samtliga barn i åldern 6-9 år 
samtliga barn i åldern 10-12 år 

* Andel (%) inskriv. elever i ensk. regi 
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam. 
* Antal inskrivna elever per anställd 
* Antal inskrivna elever per årsarbetare 
* Antal inskrivna elever per avd. 
* Avgiftsfinansieringsgrad 
I kommunal regi: 
* Kostnad (kr) per inskriven elev 
FÖRSKOLEKLASS 
* Andel (%) elever av 

samtliga 6-åringar 	 98,3 	96,5 	96,5 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 	20,4 	16,2 	16,4 

* Andel (%) årsarb. m ped högsk.exam. 	89,7 	88,4 	83,4 
I kommunal regi:  

Egna , Kom- 	Såantligä 
kom- mun- kom-
numen -t gtup @ i'• mungir 

s-~ 
	

September 2016 

	

76 	82 	83 

	

11 	13 	20 

	

18,6 	16,8 	16,7 

	

54 	47 	44 

	

5,9 	5,4 	5,2 

	

5 	7 	7 



Uppgifterna om komvux, sfi och kostnader avser kalenderåret 2015. Uppgifter om resultat i grundskolan avserjuni 2015. Övriga uppgifter avser, 
om inget annat anges, den 15 oktober 2015. 
Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (vaww.skolverket.se/statistik).  

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
Gemensamt för alla verksamhetsformer 

Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas. 
Uppgift kan inte förekomma. 

Enligt 2011 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. 
Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av 
antalet den 15 oktober 2014 och den 15 oktober 2015. 
Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. 
Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som 
undervisar asylsökande elever. 

*Kommungrupp 
*Kostnad per barn/elev 

*Pedagogisk högskoleexamen 
*Antal elever per lärare(heltidstjänst) 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
*Avgiftsfinanseringsgrad (%) 

	
Den andel av kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som bekostas 
av föräldraavgifter. 

*Årsarbetare 
	

Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. 

Såvida inget annat framgår, avser uppgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem såväl kommunala som fristående verksamheter i kommunen. 

Grundskolan 
*Kostnad (kr) per elev, totalt 
*Andel (%) elever i åk 9 som 
- ej nått kunskapskraven i ett 

eller flera ämnen 
- är behörig till gymnasieskolan 

- började i gymnasieskolan 
- började i gy exkl. introdpgm 

Gymnasieskolan 
* Andel (%) elever 
- på yrkesprogram 

- på högskoleförb. program 

- på introduktionsprogram 

- från annan kommun 

* Kostnad (kr) per elev, folkbok- 
förd i kommunen, totalt för 
elever i kommunala skolor 

*Andel (%) elever som 
- avbröt studierna efter år 1 
- tagit examen inom 3 år, totalt 

*Andel (%) avgångselever som 
fått grundl. behörighet till univer-
sitet och högskola 

Komvux 
*Andel (%) korttidsutb. elever 
*Andel (%) kursdeltagare hos 

annan utbildningsanordnare 
* Heltidsstuderande 

* Kostnad (kr) per heltidsstud. , totalt 

Särskild utbildning för vuxna 
*Kostnad (kr) per elev 

Utbildning i svenska för invandrare 
*Andel (%) elever som godkänts 
*Andel (%) elever som avbrutit 

*Kostnad (kr) per heltidsstuderande  

Den totala kostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts. 

Andel elever som saknar godkänt betyg i ett, flera eller alla ämnen. 

Andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg i 8 ämnen inklusive 
ämnena svenskalsvenska som andraspråk, engelska och matematik. 
Andel elever som fanns i gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. 
Andel elever som fanns i något nationellt program direkt efter årskurs 9. 

Andel av elever folkbokförda i kommunen: 
på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och 
transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk, 
restaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet, vård- och omsorg samt riksrekryterande 
yrkesutbildningar med egna examensmål. 
Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. 
på programmen ekonomi, estetiska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, 
teknik samt International  Baccalaureate.  Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett 
huvudman för skolan. 
på preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. 
andel av alla elever som studerar i kommunen i skolor med kommunal huvudman som var 
folkbokförda i en annan kommun. 
Kostnaden för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar för elever 
från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen har lagts till. 
Kostnaden är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola. 

Andel av elever folkbokförda i kommunen: 
år 1 på program 15 oktober 2014 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2015. 
Andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. Uppgiften 
gäller elever som vid utbildningsstart var folkbokförda i kommunen och som för första gången 
började en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som visas i tabellen. 
Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2015 med grundläggande behörighet till 
högskole- och universitetsstudier, folkbokförda i kommunen. Elever som avslutat gymnasieskolan (avgångs- 
elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. 

Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. 
Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbild-
ningsanordnare än kommun eller landsting. 
Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under 
kalenderåret dividerat med 800. 
Kostnad per heltidsstuderande exklusive köpt utbildning. 

Kostnaden dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever 
multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet 
undervisningstimmar per vecka. 

Andel nybörjare 2013 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2013, 2014 eller 2015. 
Andel nybörjare 2013 som avbrutit utbildningen. 

Totalkostnaden 2015 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande. 
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Dnr 	  

PROTOKOLL, MBL 19 § 

Datum och tid 	2017-03-30, kl. 15:00-15:50 

Mötesform 	 Sammanträde, Mötesplats Vänersborg 

Närvarande 	 Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen, nedan 
kallad arbetsgivare, företrädd av förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, 
förvaltningsekonom Mariette Edkvist, ekonom Maria Andersson, 
ekonom Helena Keterlins och personalspecialist Maria Nilsson, 
samt Karin Einevik och Annica Zaar Nyström Lärarförbundet 
och Anna-Maria Gustafsson, Kommunal. 
LR och Vision har meddelat förhinder. 

Ärende 	 Budget 2018 Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsgivarens 	Arbetsgivarens förslag delas ut och presenteras. 
förslag 	 - Budgetprocessen 2018 

- Inriktningsmål för Vänersborgs kommun 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
- Förväntade resultat för Barn- och utbildningsnämnden 
- Tidplan Budget 2018 
- Erhållen budgetram 2018 
- Åtgärder och konsekvenser för att få en budget i balans 
- Anvisningar för Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2022 

Ovanstående dokument bifogas protokollet. 

- Omvärldsanalys 2018-2020 finns på kommunens 
hemsida 

Parterna är överens om att MBL 11 § genomförs torsdagen den 6 april kl. 15:00, 
Mötesplats Vänersborg. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Postadress 
	

Besöksadress Telefon 	Telefax 	 E-post 	 Hemsida 
462 85 Vänersborg 
	

Sundsgatan 29 	0521-72 11 04 	0521-72 13 70 	barnutbildning@vanersborg.se 	 www.vanersborg.se  
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PROTOKOLL, MBL 11 § 

Datum och tid 	2017-04-06, kl. 15:00-15:15 

Mötesfolni 	 Sammanträde, Mötesplats Vänersborg 

Närvarande 	 Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen, nedan . 
kallad arbetsgivare, företrädd av förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, 
ekonom Maria Andersson, ekonom Helena Keterlins, ekonom  
Rebecca  Magnusson och personalspecialist Maria Nilsson, 
samt Karin Einevik och Annica Zaar Nyström Lärarförbundet. Henrik 
Månsby LR och Anna-Maria Gustafsson Kommunal. 
Vision har meddelat förhinder. 

Ärende 	 Budget 2018 Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsgivarens 	Förslaget presenterades för facken 2017-03-30. 
förslag 	 Förslaget är bifogat till protokoll MBL 19 § 2017-03-30. 

Fackens 	 Facken är inte överens med arbetsgivaren om förslaget. 
synpunkter 	 De lämnar över ett gemensamt yrkande som bifogas detta 

protokoll. 

Arbetsgivaren förklarar sig oeniga med facken. 

Arbetsgivarens 

fortsatta 
handläggning 
av ärendet 

Vid .rotokollet 

Budget 2018 samt Ekonomisk plan 2019-2022 behandlas på 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2017-04-18. Detta protokoll, inklusive bifogat yrkande 
från facken, bifogas handlingarna till nämnden. 
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Anna-Maria Gustafsson 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Postadress 	 Besöksadress Telefon 	Telefax 	 E-post 	 Hemsida 
462 85 Vänersborg 	Sundsgatan 29 	0521-72 11 04 	0521-72 13 70 	barnutbildning@vanersborg.se 	 www.vanersborg.se  
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Karin Einevik, 
Lärarförbundet 

Kommunal. 1 15 
LÄRARNAS 

RIKSFÖRBUND 

4ewl 
Lärarförbundet 

Fackförbundens gemensamma yrkande angående 
Budget 2018 samt Ekonomisk plan 2019-2022 

Vi konstaterar även i år att den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rim-
mar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. När antalet barn och 
elever fortsätter öka inom alla verksamheter är det helt orealistiskt att inte utöka budgetramen 
för att täcka behovet. 

Vänersborg ligger redan lågt med kostnad per elev i jämförelse med riket'. Det ökande antalet 
barn och elever medför högre kostnader ifråga om bland annat elevhälsa, lokal- och personal-
kostnader. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för alla personalkategorier vilket återspeglas 
i den ökande sjukfrånvaron. Att ha en barn-/elevgrupp på 20-30 elever innebär inte samma 
arbetsbelastning som för fem år sedan eftersom gruppsammansättningen, med avseende på 
olika behov, ser helt annorlunda ut. 

En del av de föreslagna åtgärderna för att få en budget i balans kommer att slå hårt mot både 
verksamheter och personal. Det går inte att följa skollagen då man genomför personalminsk-
ningar samtidigt som det kommer fler elever. En kommun som vill vara attraktiv kan heller inte 
dra ner på kompetensutveckling och IT-satsningar i skolan. Det attraherar varken ny personal 
eller fler kommuninvånare — kommunen har redan misslyckats med att behålla lärare eftersom 
vi kan se i Siris att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har minskatmed sex pro-
centenheter sedan förra läsåret. Att minska öppethållande i förskola och fritidshem påverkar 
dessutom hela kommunens servicenivå negativt. 

Förra året hade nämnden effektiviseringsbeting och i år saknas ca 32 miljoner kronor för att ens 
nå upp till vad elevökningen kostar. Det innebär att det för personalen i ännu större utsträckning 
än föregående läsår inte längre handlar om att utveckla verksamheterna, utan om att överhu-
vudtaget ha möjlighet att utföra arbetet. 

Fackförbunden yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden äskar medel för ökade kostnader inom 
fritidshem, förskola och grundskola. 

Mot bakgrund till detta ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbun-
det oeniga till förslaget om budget för 2018. 

Vänersborg den 6 april 2017 

' Källa: w~kolada.se  


