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MOTION: Tilläggsbudget för Utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden 2023 
 
I samband med att budgeten för 2023 antogs av kommunfullmäktige i december 
uppdagades att ett misstag gjorts med uppräkningen av ersättningen till fristå-
ende skolor. Nämnden har enbart 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 verksam-
heter som har barn- och elevpeng.  

Detta har inte skett med avsikt utan är följden av ett misstag, vilket understryks i 
högermajoritetens budget som antogs av kommunfullmäktige i december, Där an-
gavs tydligt av majoriteten att det inte fanns någon avsikt att spara på skolan. 
Tvärtom stod det: 

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

Dessutom angavs i budgetbeslutet särskilt att gymnasieskolan skulle prioriteras i 
2023 år budget, samt att förskolan skulle värnas.  

Om inte budgeten korrigeras i enlighet med fullmäktiges intentioner blir följden 
besparingar. Arbetet med sådana har redan inletts och just nu pågår arbete med 
”besparingar och effektiviseringar” efter uppdrag från majoriteten i nämnden. 
Detta trots fullmäktiges tydliga beslut om att det inte skulle bli några sådana. 

Socialdemokraterna hade visserligen önskat ytterligarare förstärkningar av bud-
geten för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vi har dock respekt för att 
vårt budgetförslag röstats ned. Det minsta medborgarna kan begära är dock att 
budgeten för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden korrigeras i enlighet med 
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kommunfullmäktiges intentioner. Det rimliga är därför att omgående tillföra de 8,4 
miljoner som nämnden underfinansierats med till följd av misstaget i kalkylunder-
laget till budgeten. 

Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 8,4 miljoner i budget 
för 2023. 
 

 
2023-02-03  
Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
 


	3. Nyinkomna motioner och interpellationer - motion uan budget

