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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-12-16 

Justerandes sign. 

Bos§ 226 Dnr KS 111/2015 

Uppföljning av övertalig personal gentemot Övergripande 

strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 
2015) inom grundskolan 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund informerade vid bildnings- och sociala utskottets 

sammanträde den 12 november 2015 § 218 att grundskolan ej till läsåret 

2015-2016 anpassat personalbemanningen till minskat elevantal, under 

höstterminen har det med anledning av detta varit drygt 3,0 årsarbetare 
lärarpersonal mer än budget samt 2,0 årsarbetare elevassistent. Detta föranleder att 

grundskolan för perioden 1 januari 31 oktober 2015 genererar ett underskott 2015 

mot budget med 2 018 000 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid detta sammanträde uppdra åt 
bildningschef Anders Nordlund att till kommunstyrelsens sammanträde den 
25 november 2015 genomföra orsaks- och konsekvensanalys av den ekonomiska 
utvecklingen per den 31 oktober 2015 samt utarbeta förslag med åtgärder med 
anledning av den uppkomna ekonomiska situationen. 

Bildningschef Anders Nordlund redovisade skrivelse daterad den 25 november 2015 
i enlighet med bildnings- och sociala utskottets beslut vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 november 2015 § 236. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
16 december 2015 med fördjupad uppföljning av övertalig personal inom 
grundskolan. Av uppföljningen framgår bland annat att statsbidrag till fler lärare på 
lågstadiet, ökat elevunderlag samt pensionsavgångar som ej kommer att återbesättas 
kommer att medföra att övertaligheten av personal försvinner under 2016. Vidare har 
inte erbjudande om förlängd tjänstgöring givits till assistenter vars tjänster upphör 
vid årsskiften 2015/2016. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen samt beslutar att denna 
skall delges kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildningsutskottet 

Angående övertalighet inom grundskolan 

Vid budgetuppföljningar under har konstaterats ett befarat underskott beträffande 
ansvar 554 (Garhytteskolan) och ansvar 544 (Kyrkbacksskolan). Underskottet hätTör 
sig till största del till för höga kostnader för personal och beror på att verksamheterna 
har anpassat sig till den personalbudget som är lagd för 2015 samt på att man sett sig 
tvingade att anställa elevassistenter som inte fullt ut täcks av intäkter. Ersättningarna för 
asylsökande och elever med uppehållstillstånd har också blivit lägre än man beräknat. 
Till detta kommer ett antal långtidssjukskrivningar under hösten vilka även bidrar till 
det förväntade negativa resultatet. 

På grund av ett ökat elevantal har grundbemanningen i budget inom grnndskoledelama 
ökat med c:a 5 årsarbetare inför 2016. Ett nytt statsbidrag till fler lärare på lågstadiet 
bidrar för 2016 med medel för ytterligare 2,3 tjänster. I det utökade elevunderlaget 
ingår dock elever som fått permanent uppehållstillstånd - elever som grnnqskolan 
tidigare har fått ersättning for utanför budget - men sammantaget har grundskolan fått 
fler lärarresurser än föregående år vilket underlättar bemanningssituationen. 

Inför det nya året har undertecknad tillsammans med rektor och biträdande rektor gjo1t 
en genomgång av bema.nningsplanen för de två enheterna för att tillförsäkra oss om att 
bemanningen är i överensstämmelse med tilldelade resurser. När det gäller 
bemanningen av ordinarie verksamheter inom gnmdskolan råder balans - en 
övertalighet på Ansvar 544 under våren kompenseras av en pensionsavgång inför 
hösttenninen som ej kommer att ersättas. När det gäller asylverksamheten är den av 
naturliga skäl svårare att prognosticera på grund utav att antalet elever - och däimed 
intäkterna - kan variera kraftigt. Bedömningen är dock att den bemanning som görs ska 
täckas av prognosticerade bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Antalet elevassistenter inom de olika verksamheterna har som nämnts tidigare varit 
mycket högt under hösten på grund av att skolorna haft många elever med särskilda 
behov där man ansett det nödvändigt med en assistent. För vissa av dessa elever kan vi 
återsöka kostnaden från Migrationsverket eller från andra konununer men kostnaderna 
för assistenter under året har överskridit de budgeterade och obudgeterade intäkterna. 
Skolorna har därför inte erbjudit återanställning efter nyåret på de tjänster som man inte 
ser är finansierade. Behovet av assistenter för elever med särskilda behov där 
kommunen har en skyldighet att vidta årgärder utgör dock en osäkerhetsfaktor. 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 
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