Protokollsutdrag
Barn- och ungdomsnämnden

2021-09-23

§ 135 Delårsrapport per den 31 augusti
Dnr BOU 2021-8
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive
bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om medgivande att redovisa
underskott vid årets slut med högst 20,5 miljoner kronor kopplat till
förändrat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och ökat antal
inskrivna elever i grundsärskolan.
3. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram år 2021
med 3 mnkr på grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan, som
finansieras med en minskning av bildningsnämndens investeringsram med
motsvarande belopp.
4. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan 2021 noteras.
Ärende
Anders Jolby, Christel Horsak, Helene Petersson och Åse Danielsson redogör
för delårsrapport per den 31 augusti.
Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett
underskott på 3,9 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiserar ett
underskott på 16,6 miljoner kronor. Nämndens underskott beror framför allt på
att elevantalet beräknas bli högre inom grundsärskolan och särskolefritids. De
kommunala enheternas underskott beror främst på att statsbidraget för mindre
barngrupper minskat med 21 miljoner kronor för hösten 2021. Åtgärder pågår
för att anpassa verksamheterna efter de nya ekonomiska förutsättningarna.
På grund av det prognostiserade underskottet ansöker barn- och
ungdomsnämnden i denna delårsrapport om medgivande att vid årets slut
redovisa underskott med högst 20,5 mnkr.
På grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan och outnyttjad
investeringsram inom bildningsnämndens verksamheter, föreslås tre mnkr av
innevarande års investeringsram föras över mellan nämnderna.
Yrkanden
Erik Östman (M) yrkar på att bordlägga ärendet till efter fikapausen för beslut.
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Beslutsordning
Ordförande finner att nämnden bordlägger ärendet till efter fikapaus för beslut.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar in följande protokollsanteckning:
Vi ser det som ett steg i rätt riktning att begäran nu görs om att nämnden får gå
med underskott med anledning av de förändrade förutsättningarna kring
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. Att Linköpings förskolor ska
utsättas för stora besparingar samtidigt som läget redan är ansträngt i
verksamheten håller inte. Vi är fullt medvetna om att underskottet uppstått
genom att det specifika statsbidraget omfördelats till andra kommuner, men det
får aldrig användas som en ursäkt för att inte satsa på förskolan. Nämnd och
kommun har gått med stora överskott i flera år, och riksdagen ökar nu
dessutom de generella statsbidragen till kommunerna. Föreliggande beslut
gäller endast hösten 2021. Från Socialdemokraternas sida kommer vi nu noga
bevaka och verka för att resurser tillförs nämnden inför budgetåret 2022 så att
inga besparingar behöver göras på förskoleverksamheten under det kommande
året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021
(sep -21)
Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos
för helår 2021 (sep -21)
Bilaga 1 Kommunala enheter
Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)
Bilaga 3 – Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan
2021 (sep -21)
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla områdeschefer barn- och ungdom
Alla ekonomer UTB skolomr
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