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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2020-09-30

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

GYVF-2020-1345

Kommunstyrelsen

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om de
ekonomiska ramarna ska beslutas i internbudgetarna
STK-2020-299
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Nämnden är av uppfattningen att det är upp till varje nämnd att bestämma hur detaljerad
nämndsbudget ska vara utifrån hur verksamheten är styrd och inte kommunstyrelsens uppdrag att fördela längre än ram till varje nämnd. Central styrning av detaljerade ekonomiska
ramar för varje verksamhet för respektive nämnd blir svår att applicera då olika lagar och
riktlinjer styr olika verksamheter vilket kräver stor detaljkunskap. Nämnden grundar sin uppfattning utifrån beslutat reglemente.
Utdrag ur gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente:
”” Allmänna bestämmelser Närmare bestämmande av kommunfullmäktiges uppdrag 12 §
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som enligt detta reglemente ingår i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde.
Verksamhetsredovisning 15 §
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska i enlighet med 3 kap. 15 § kommunallagen redovisa hur den
fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till den med stöd av 3 kap. 10 och 12 §§
kommunallagen.
I den mån kommunfullmäktige beslutat om mål och riktlinjer för uppdragens fullgörande ska av redovisningen framgå hur dessa uppfyllts eller följts.
Enskilda ärenden ska endast redovisas om de varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.””
Med anledning av ovanstående utdrag ur gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente framgår det att det är nämnden som ska ange detaljerade mål och ekonomiska förut-
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sättningar för förvaltning samt att enskilda ärenden endast ska redovisas om de varit av större vikt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndsbudget har 2020 en bilaga i form av ”Resultatbudget 2020” som visar driftsbudget fördelat per verksamhet. Detta möjliggör en stor
insyn i verksamheternas budget och möjliggör det politiska insynen i nämnden och förståelsen för resursutnyttjandet. Då man i nämndsbudget beskriver vilka skillnader som sker i resursfördelning mellan åren bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att omfördelning av resurser är fullt möjligt utifrån de budgetdiskussioner som sker inför att beslut om
nämndsbudget ska tas.
Gymnasie-verksamhetens finansiering styrs av en resursfördelningsmodell som är baserad på
bidrag på lika villkor vilken nämnden beslutar om. Då nämnden även får information om
den organisation som gäller inför varje läsår är det fullt möjligt för nämnden att styra finansiering.
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