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         Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar
Åtgärder och konsekvenser, Mål och Resursplan 2019 
Kompletterande material Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har tilldelats budgetramar och anvisningar inför budget 2019. Alla nämnder 
har i uppdrag att ta fram en budget inom tilldelad budgetram. Uppdraget innefattar också 
att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå budget inom ram, samt 
att beskriva vilka konsekvenser åtgärderna får.
I den föreslagna budgetramen ska en omfördelning till social inkluderingspott ske mot-
svarande -6 485 tkr och nämnden ska föreslå åtgärder och beskriva konsekvenser av om-
fördelningen (1).
Utöver omfördelningen tillkommer att inom den föreslagna ramen finansiera ökade kost-
nader för tidigare fullmäktigebeslut såsom ”Framtida kök” och ökad användning av eko-
logiska livsmedel motsvarande -7 064 tkr (2).
Inom ramen ska även ökade kostnader till följd av fastighetsinvesteringar till en summa 
av -5 030 tkr finansieras och även det kräver att nämnden beslutar om åtgärder samt be-
skriver konsekvenser (3).
I ett tidigare beslut från Kommunstyrelsen har nämnden uppdragits att finansiera den 
utökade kostnaden för tillfälliga lokallösningarna -2 480 tkr vilket också kräver åtgärder 
och ger konsekvenser i verksamheterna (4).
Barn- och elevprognoserna för 2019 visar en fortsatt ökning motsvarande 14 861 tkr 
(5).

Utifrån de föreslagna budgetramarna 2019 måste nämnden besluta om åtgärder och be-
skriva konsekvenser av ramanpassningar om totalt 35 920 tkr (se tabell nedan).

Åtgärder/ramanpassning

      
1. Omfördelning till social inkluderingspott -    6 485 tkr
2. Ökade hyreskostnader 2019 -    5 030 tkr
3. Ökade kostnader Framtida kök 
     samt ekologisk mat -    7 064 tkr
4. Tillfälliga lokallösningar -    2 480 tkr
5. Fler barn och elever i verksamheten -  14 861 tkr
TOTALT -  35 920 tkr
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Bakgrund:
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08,§ 89, att Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden samt Socialnämnden ges i uppdrag att komplettera inlämnat material 
med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans mot anvisad driftsbudget. Dessa 
ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar kopplade till respektive åtgärd och vara 
förhandlade enligt MBL §11.

Kompletterande material/konkret åtgärdsprogram, Mål- och 
resursplan 2019 
Nedan lämnas förslag om åtgärdsprogram för Barn- och utbildningsnämnden, för beslut 
2018-09-17: Effekterna av anpassningarna har beskrivits med beloppet samt vad beloppet 
motsvarar i årsarbeten (beräknat utifrån en årslön om 500 tkr) i stort innebär samtliga 
åtgärder anpassningar av personalstaten.

Åtgärder
Omräknat
till antal 
årsarbeten:

Belopp i tkr:

1 Personalminskningar inom 
Förskola/Grundskola/Elevhälsa/Administration 16,7 8 345

2 Minska vikariekostnaden inom Förskola/Grundskola 7,0 3 500
3 Stänga den öppna förskolan Sirius 1,4 700
4 Stänga Lanternan helg-, kväll- och nattomsorg 8,0 4 000
5 Ta bort möjligheten till kvällsöppet på Vänerparkens förskola 0,5 250
6 Förskola - minskat öppethållande med en timma per dag 2,5 1 250
7 Fritidshem - minskat öppethållande med en timma per dag 1,5 750
8 Omorganisera verksamhet (grundskola, fritidshem) 5,3 2 650
9 Stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan 5,3 2 650
10 Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling 3,5 1 750

11 Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till 
profilklass 2,2 1 100

12 Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal 
städning och vaktmästeri 7,0 3 500

13 Halvera inköp för böcker, läromedel, lekmaterial och 
kontorsmaterial 5,8 2 900

14 Översyn av hyror för tillfälliga lokaler 3,0 1 500
15 Avsluta köp från Kultur- och fritidsförvaltningen 2,1 1 075

Totalt 71,8 35 920

Övriga konsekvenser

A

Minskade statsbidrag
Kvalitetshöjande åtgärder som riskerar att ej komma
kommunen tillgodo då de grundas på personaltäthet eller 
kommunens kostnad per barn/elev

58 28 800

B Utebliven utvecklingsinsats gällande digitalisering 15 200

C Utebliven utvecklingsinsats gällande förstärkt ledningsorgani-
sation 6 100 
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Åtgärdsprogram
Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärd 1
Personalminskningar inom Förskola/Grundskola/
Grundsärskola/Fritidshem/Elevhälsa/Administration 
Åtgärderna motsvarar 16,7 årsarbeten färre i verksamheten 

Åtgärder i not 2-15, motsvarar en reducering på 27 575 tkr, motsvarande 55,1 årsarbeten.
Resterande 8 345 tkr motsvarande 16,7 årsarbeten genomförs genom ytterligare reduce-
ringar i elev- och barnpeng samt reducering av årsarbeten inom administration och elev-
hälsa.
 
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 fortsatt under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets 
kommunblad 2017. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och ele-
vers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas, vilket medför ökade 
grupp- och klasstorlekar. 

Lagföljsamhet: 
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 §2 (förskola), Kap 8 §8 (resurs-
fördelning), Kap 1 §9 (likvärdighet), Kap 2 §8a (resursfördelning), Kap 2 §13 (behörig-
hetskrav), 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 det är inte möjligt att uppfylla 
de nationella mål som föreskrivs.

Ekonomisk effekt:
För budget i balans i enlighet med förslag till budgetramar 2019 måste Barn- och utbild-
ningsnämnden minska kostnaderna med 35 920 tkr, vilket omräknat motsvarar 71,8 årsar-
beten. Totalt innebär de föreslagna åtgärderna i not 2-15  en minskning med 27 575 tkr 
(motsvarar 55,1 årsarbeten), men för att klara budget inom ram 2019 behövs en minsk-
ning med 8 345 tkr, vilket motsvarar 16,7 årsarbeten.

Åtgärd 2
Minska vikariekostnaderna inom förskola och grundskola/
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 grupp- och klasstorle-
kar.
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Lagföljsamhet:
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 §2 (förskola), Kap 8 §8 (resurs-
fördelning), Kap 1 §9 (likvärdighet), Kap 2 §8a (resursfördelning), Kap 2 §13 (behörig-
hetskrav), 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 det är inte möjligt att uppfylla 
de nationella mål som föreskrivs.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 3 500 tkr, vilket motsvarar en minskning med 7 årsarbeten.

Åtgärd 3
Stänga öppna förskolan Sirius

Verksamhet/konsekvens:
Sirius ingår som en del i Familjecentralen som är en samverkan mellan Socialförvaltning-
en, 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 barn och vuxna att få möjlighet till kontakt med andra myndigheter samt 
gemenskap med andra barn och vuxna.
Om denna verksamhet tas bort förlorar kommunen en av ingångarna i Samverkan 
Vänersborg samt en viktig mötesplats för barn och vuxna.

Lagföljsamhet:
Åtgärden strider  mot intentionen i SL 25 kap 3§.

Uppfyllelse av nationella mål:
Nationella mål finns inte.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 700 tkr, vilket motsvarar 1,4 årsarbeten.

Åtgärd 4
Stänga Lanternan - helg, kväll och nattomsorg

Verksamhet/konsekvens:
180815 är 41 barn inskrivna varav 19 barn är 1-5 år och 22 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 SL 25 kap 5§. 

Uppfyllelse av nationella mål:
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Vänersborg kommer inte att uppfylla strävansmålet att erbjuda omsorg kvällar/
nätter/helger. Fler och fler kommuner erbjuder helg, kväll och nattomsorg sedan stimu-
lansbidraget infördes.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 4 000 tkr, vilket motsvarar 8 årsarbeten.  

Åtgärd 5
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 250 tkr, vilket motsvarar 0,5 årsarbeten.

Åtgärd 6
Förskola - minskat öppethållande med en timme per dag

Verksamhet/konsekvens:
Om förskolornas öppethållande reduceras till 10,5 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 kl. 06.30. Förskolornas öppethållande är idag mellan kl. 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 1 250 tkr, vilket motsvarar 2,5 årsarbeten.

Åtgärd 7
Fritidshem - minskat öppethållande med en timme per dag 

Verksamhet/konsekvens:
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Fritidshemmens öppethållande minskas till 10,5 timmar/dag. Vårdnadshavares behov av 
tillsyn/vistelsetid begränsas.

Lagföljsamhet:
Åtgärden överensstämmer ej med SL 14 kap §5.

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

Ekonomisk effekt:
Minskning med 750 tkr, vilket motsvarar 1,5 årsarbeten.

Åtgärd 8
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 angående organisation.

Ekonomisk effekt:
Minskade kostnader med 2 650 tkr, vilket motsvarar 5,3 årsarbeten.

Åtgärd 9
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. Konsekvensen blir att färre IT-verktyg per elev är tillgängli-
ga då antalet elever ökar. 

Lagföljsamhet:
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:
Leasing av elevdatorer. Inför höstterminen 2018 har 1 233 elevdatorer införskaffats ge-
nom leasing. Leasingkostnad per år blir cirka 1 750 kr per dator. Utöver det tillkommer 
IT´s hanteringskostnader vid ny leasing som i år kostat 500 tkr. Att stoppa införskaffande 
av datorer till nästa läsårsstart skulle betyda att årskostnaden minskar med cirka 2 650 tkr, 
vilket motsvarar 5,3 årsarbeten.
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Åtgärd 10
Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling 

Verksamhet/konsekvens:
Ta bort kompetensutveckling för all personal, exklusive utbildning via rektorsprogram-
met för rektorer/förskolechefer samt Lärarlyft.

Lagföljsamhet: 
Uppfylls ej. Skollagen föreskriver kontinuerlig fortbildning för lärare.
Lärares rätt till kompetensutveckling styrs även i avtal.

Uppfyllelse av nationella mål
Avsaknad av utveckling och kompetenshöjande insatser minskar förutsättningarna för en 
god kvalitet och ledarskap i undervisningen.
 
Ekonomisk effekt:
En besparing om 1 750 tkr ger omräknat 3,5 årsarbeten.

Åtgärd 11
Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till profilklass
 
Verksamhet/konsekvens:
Begränsar skolvalsmöjligheter.

Lagföljsamhet:
 Ej lagstyrd.

Uppfyllelse av nationella mål:
Finns ej nationella mål.

Ekonomisk effekt:
1 100 tkr (900 tkr fria skolkort samt 200 tkr skolskjuts till profilklass), vilket omräknat 
motsvarar 2,2 årsarbeten.

Åtgärd 12
Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal städning 
och vaktmästeri/posthantering, minska kostnaderna 

Verksamhet/konsekvens:
Svårt att bedöma konsekvenser innan dialog med Samhällsbyggnad är helt genomförd.
Alla förändringar av service upplevs dock negativt och tar energi från grunduppdraget för 
alla inblandade.
Lagföljsamhet: 
Uppfylls.

Uppfyllelse av nationella mål:
Finns ej nationella mål.
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Ekonomisk effekt:
Minska kostnaderna för köpta måltider med 5%, 2018: 44 838 tkr, ger en besparing om 
2 241 tkr. Om beslut tas lämnas uppdrag till Samhällsbyggnad. Enligt förd dialog under 
2018 så görs förändringar avseende kommunal städning och vaktmästeri/posthantering, 
som ger en besparing om 1 300 tkr.
Omräknat ger detta 3 500 tkr, vilket motsvarar 7 årsarbeten.

Åtgärd 13
Halvera kostnader för böcker, läromedel, lekmaterial och kontors-
material 

Verksamhet/konsekvens: 
Att inte ha tillgång till läromedel i den utsträckning som behövs påverkar självklart un-
dervisning, måluppfyllelse, likvärdighet och kvalitet. 

Lagföljsamhet: 
Skollagen föreskriver att rätt verktyg och undervisningsmaterial kostnadsfritt ska tillhan-
dahållas eleverna. Skollagen föreskriver att böcker/litteratur ska finnas på varje skolen-
het.

Uppfyllelse av nationella mål 
Uppfylls ej. 

Ekonomisk effekt:
Denna budgetpost utgör ca 2 900 tkr och omräknat motsvarar detta ca 5,8 årsarbeten.

Åtgärd 14
Översyn av hyror för tillfälliga lokaler

Verksamhet/konsekvens: 
Att minska tillgången till lokaler innebär en ytterligare försämring av arbetsmiljö för barn 
och vuxna som direkt påverkar undervisning, trivsel och trygghet. 

Lagföljsamhet: 
Strider mot Arbetsmiljölagen och Skollagen. 

Uppfyllelse av nationella mål:
-
Ekonomisk effekt:
Denna post kan minskas från 2 500 tkr till 1 000 tkr om ersättning för fler elever erhålls.
Hyresdel uppgår till 1 500 tkr och omräknat utgör detta ca 3 årsarbeten.

Åtgärd 15
Avsluta köp av tjänster från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Orkesterklass, musikundervisning, barnkultur, Schools Out/ in 
samt Danspoolen
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Verksamhet/konsekvens: 
Stark försämring av innehåll, utbud och kvalitet för eleverna. Ökad arbetsbelastning för 
eventuellt kvarvarande lärare. Försämrad arbetsmiljö för barn och vuxna.
 
Lagföljsamhet: 
Följer ej Skollagens intentioner och krav gällande behörighet, kvalitet i undervisningen 
och varierat utbud/innehåll för eleverna. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Uppfylls ej.

Ekonomisk effekt:
Dessa poster uppgår till 1 075 tkr och omräknat motsvarar detta 2,1 årsarbeten.

Konsekvens A
Minskade statsbidrag

Verksamhet/konsekvens:
Vänersborgs kommun söker statsbidrag för ökad kvalitet i verksamheten och har för till-
fället många årsarbeten som finansieras via dessa statsbidrag. Om kommunen minskar på 
sin egen personal eller sin egen kostnad per barn/elev så kan kommunen inte ta del av 
dessa statsbidrag, alternativt bli återbetalningsskyldig. 

Lagföljsamhet: 
Skollagens skrivningar om kvalitet, behörighet uppfylls ej.
Uppfyllelse av nationella mål:    
Uppfylls ej.

Ekonomisk effekt:
Om Barn- och utbildningsnämnden gör personalförändringar kan kommunen inte ta del 
av statsbidragen. Beräknade minskade statsbidrag kan uppgå till ca 28 800 tkr och omräk-
nat utgör dessa cirka 58 årsarbeten.
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Konsekvens B
Utebliven utvecklingsinsats gällande digitalisering 

Verksamhet/konsekvens: 
Kvalitet, innehåll och utveckling i undervisning och i förvaltningsarbetet påverkas och 
försämras. Verksamheten i Vänersborg ställs utanför övriga Sveriges (och världens ut-
veckling). Denna utveckling inryms överhuvudtaget inte i budgetdialogen och ligger 
långt utanför föreslagna tilldelade ramar. Att anpassa verksamheten för att klara digitali-
seringsutvecklingen är fullständigt orimligt.

Lagföljsamhet:  
Skollagens krav och regeringens It-policy för skola och övrig verksamhet följs ej.

Uppfyllelse av nationella mål:  
Uppnås ej.  

Ekonomisk effekt: 
Kostnader för digitalisering är kommunövergripande och kan inte hanteras inom de ramar 
som föreslagits nämnderna. Enligt den beräkning Barn- och utbildningsförvaltningen fått 
av IT-avdelningen kommer digitaliseringen att kosta 15,2 miljoner 2019, 19,2 miljoner 
2020, från 2021 och framåt (alla har 1-1 dator i skolan) kostar det 21,1 miljoner per år. I 
detta ingår datorer, iPads, hanteringskostnader, Microsoft skolavtal, datakommunikation 
och infrastruktur. Utöver det tillkommer kostnader för digitala tjänster (läromedel, licen-
ser, appar etc.), kompetensutveckling för personal, digitala klassrum (projektorer, skär-
mar, ljud, smartboards) samt utökad IT-support på förskolor och grundskolor. 

Konsekvens C
Utebliven utvecklingsinsats gällande förstärkt ledningsorganisation

Verksamhet/konsekvens: 
I Skollagen preciseras att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samord-
nas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas 
av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. I PWC´s 
granskning av rektorers arbetsmiljö anges att organisationen måste ses över för att ge 
förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Samtliga förvaltningschefer har av kommundi-
rektören fått i uppdrag att se över ledningsorganisationen så att organisationen tydliggörs 
samt att varje chef har ett rimligt antal medarbetare för att kunna klara sitt arbete. Detta 
har Barn- och utbildningsförvaltningen gjort och presenterat en planering för förändring. 
Att hitta utrymme för genomförande inom befintlig föreslagen ram är inte möjlig och 
därmed kan förändringar ej genomföras. 

Lagföljsamhet:  
-
Uppfyllelse av nationella mål:  
-
Ekonomisk effekt: 
Fullt utbyggd ledningsorganisation, genomförd från höstterminen 2020 medför ökade 
kostnader om 19 300 tkr om året (enligt 2017 års löneläge, helår 2021). För 2019 innebär 
den ökade kostnader om 6 100 tkr.
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