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§ 65 Dnr KS 2022/00122-1.4.1 

Beslut - Kompensation till pedagogiska nämnderna 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande: 

• Förskolenämnden 19,5 mnkr 

• Grundskolenämnden 39 mnkr 

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr      

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp. 

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan 
Henriksson (M) och Klara Helin (M) inkommer med särskilt yttrande enligt 
följande: 

"Förslaget till beslut har ingen handling mer än det som är beskrivet i dag-
ordningen. Det är märkligt att beslutet inte åtföljs av de delar som följer alla 
andra ärenden med hållbarhets, juridisk och ekonomisk bedömning. Det 
åtföljs inte heller av en problematisering av att stadens resultat budgeteras 
till 0. Det bör också åtföljas av en analys för att försäkra oss om att det inte 
uppstår igen. 

Stadens budget togs redan i oktober. Det innebär att redan då borde det ha 
uppmärksammats att något är fel i underlaget och konsekvenserna av budget-
en för de pedagogiska nämnderna. När vi moderater la vår budget hade vi 
exempelvis en högre ram för grundskolenämnden och budgeten lades innan 
majoriteten kunde presentera sin budget. Att få del av majoritetens budget 
samma dag som det ska fattas beslut gör att underlaget inte hinner granskas 
ordentligt. 

Det är oerhört bekymmersamt att de pedagogiska nämnderna inte kommer 
att kunna ha någon budget för 2023 förrän fram i mars/april. Detta gör det 
svårt för verksamheterna att kunna anpassas efter budgeten utan mycket 
stora konsekvenser." 

Erik Johansson (SD), Caroline Frisk (SD) och Anders Bäckström (SD) 
inkommer med särskilt yttrande enligt följande: 

"Vi sverigedemokrater yrkar bifall till förslaget då vi anser det brådskande 
att kompensera de pedagogiska nämnderna efter räknefelet i underlaget till 
årsplanen för 2023. Skolorna behöver resurser för att bedriva kvalitativ 
utbildning för barnen. Vi vill påpeka vikten av att liknande räknefel måste 
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elimineras i framtiden för att kunna planera stadens resurser på bästa sätt för 
västeråsarna." 

Roger Haddad (L) och Anna Lundberg (L) inkommer med särskilt yttrande 
enligt följande: 

"Liberalerna är kritiska till den budgethantering som föregått ärendet. En stor 
oro finns ute bland lärare och rektorer kring det ekonomiska läget- det gäller 
inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Att kompensera de pedagog-
iska nämnderna är ett steg i att stötta de grundläggande verksamheterna i 
staden. Men styrets budget är från start underfinansierad kombinerad med 
avsaknad av satsningar på skolan och lärarna. Detta ser vi nu resultatet av. 
Till detta tillkommer omfattande obalanser inom vissa verksamheter som 
kommer innebära stora neddragningar som beror på dyra investeringar och 
lokaler. Liberalerna har tidigt varnat för läget inom förskola och inte minst 
grundskolan och gymnasiet. Det kommer fortsatt vara viktigt att synliggöra 
verksamheterna även på kommunledningsnivå eftersom kvaliteten kommer 
äventyras om inget mer görs från politiskt håll." 

Ärendebeskrivning 

I Årsplan 2023 fastställs budget för de pedagogiska nämnderna. Efter 
beslutet har det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter inte 
inkluderats fullt ut som avsetts. Detta avser kostnader för pensioner enligt 
nya avtalet och lokalschabloner. Föreslagen kompensation fördelas på 
samma sätt som tidigare aviserade belopp till fristående och kommunala 
utförare. 

Den föreslagna kompensationen till de pedagogiska nämnderna är 78 mnkr, 
fördelat på förskolenämnden 19,5 mnkr, grundskolenämnden 39 mnkr och 
utbildningsnämnden 19,5 mnkr.  

Kompensationen föreslås utgå genom en intern intäkt till de pedagogiska 
nämnderna 2023 från ramen Stadsgemensamma kostnader. Då medel inte 
finns avsatta för den interna intäkten inom Stadsgemensamma kostnader så 
sker finansieringen genom motsvarande reducering av Västerås stads 
resultat. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande: 

• Förskolenämnden 19,5 mnkr 

• Grundskolenämnden 39 mnkr 

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr      

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp. 
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Yrkanden 

Amanda Grönlund (KD), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Maria Romlid (V) 
och Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Utbildningsnämnden 

 


