
Besparingar uteslutna 

År 2014 skedde det en dramatisk förändring i verksamheten för Barn- och Utbildningsnämnden i 

Vänersborg. Prognoserna på barn- och elevantalen visade sig inte stämma. Det skedde en helt 

oväntad och drastisk ökning av antalet barn och elever. 

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat, på 

fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år med 145 elever och i förskoleklass/grundskola med 

196 elever. Denna oplanerade ökning kostade Barn- och Utbildningsnämnden totalt 27,2 miljoner 

kronor mer än beräknat. 

Dessa barn och ungdomar går kvar i Vänersborgs förskolor, fritids och skolor även år 2015. 

Dessutom kommer barn- och elevantalet att fortsätta öka under året. Det betyder i sin tur en ännu 

större kostnadsökning för Barn- och Utbildningsnämnden under 2015 och även under 2016. Och då 

pratar vi ändå bara om att ta emot dessa barn och elever i verksamheten, inte att höja kvaliteten. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 februari gavs ett uppdrag till Barn- och 

Utbildningsnämnden att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 

2015. Ordern till Barn- och Utbildningsnämnden är alltså att spara. 

I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter representanter för socialdemokraterna, miljöpartiet, 

centerpartiet, moderaterna och folkpartiet. 

Det finns egentligen bara ett sätt att på kort sikt spara i förskolans och skolans värld – att friställa 

pedagoger. Det pratas om 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan. Det kommer 

antagligen inte att stoppa med det. 

Det pratas också om att spara 5,5 miljoner kronor genom att inte verkställa nämndens beslut att 

hyra in fem paviljonger till höstterminen. Det skulle få till följd att klasserna ökar i storlek på Norra, 

Öxnered, Granås, Rånnum och Onsjö – om eleverna överhuvudtaget får plats. 

Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den 

stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin 

helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett 

solidariskt ansvar och se till att förskola och skola får täckning för sina ökade kostnader. 
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