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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att följa upp de stora
besparingsåtgärderna på kommunens skolor.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag på svar på motionen om att följa upp de stora
besparingsåtgärderna på kommunens skolor. Motionen anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår
- Att följa upp vad de stora besparingsåtgärderna på 39 mkr 2019 har inneburit för elever och
personal på Hylte Kommuns skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till
svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 30 november 2021.
Svar på motion:
En av anledningarna till den stora besparingen var ett minskat barn- och elevunderlag. Det ökade
inflödet av nyanlända runt 2015 gjorde att Barn- och ungdomsnämnden var tvungna att utöka sina
verksamheter både lokalmässigt men även personalmässigt. Då barnantal och elevantal sedan
minskade var våra verksamheter tvungna att anpassa sin organisation efter det. Den anpassningen
resulterade i neddragning av personal och lokaler. Budgeten var tvungen att anpassas efter de behov
som uppkommit, dvs den volymminskning som skett.
Det är svårt att följa upp hur besparingar i våra verksamheter upplevs av personal och elever.
Besparingarna har berört individer och verksamheter olika. Barn- och ungdomskontoret följer upp sin
verksamhet kontinuerligt genom enkäter till elever, enkäter till vårdnadshavare inom förskola och
fritidshem, medarbetarenkäter, systematiskt kvalitetsarbete samt handlingsplaner med tillhörande riskoch konsekvensanalyser. Resultatmässigt har ett flertal av våra nyckeltal förbättrats under de senare
åren, vilket kan ge en indikation på att besparingarna inte har påverkat verksamheterna alltför negativt.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret

Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00
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