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Kommunstyrelsen

Budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022
KS2019/30/03
Förslag till beslut
Revideringarna i budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022 antas med
följande punkter:
1. Årets budgeterade resultat uppgår till 4 898 tkr (0,6%), 7 372 tkr
(0,9%) år 2021 och 11 755 tkr (1,4%) år 2022, se bilaga
”resultatbudget”.
2. Investeringsbudgeten omfattar 82 707 tkr mkr. Respektive post
framgår av bilaga ”investeringsbudget”.
3. Övriga finansiella mål är:
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 53% för 2020
och 45% över planeringsperioden 2020–2022.
Soliditeten uppgår till 53% för 2020.
Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen uppgår till 25% för 2020.
4. Total verksamhetsram för 2020 är 800 925 tkr, fördelat enligt:
Verksamhet, tkr
KLS
SB
BUVL
IN
VoO
MBN
ÖFN
Kommunrevision
VN

Budget 2020
54 452
74 472
332 385
120 230
218 118
272
192
795
10

5. För åren 2021 och 2022 tilldelas nämnderna/verksamheterna
preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av
bilaga ”resultatbudget”.
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6. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en total ram på 185 mkr
under 2020 varav 60 mkr är nyupplåning.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av budget 2020 är nödvändig då kommunen behöver anpassa
verksamheternas nettokostnader utifrån det negativa verksamhetsresultatet
i bokslut 2019 samt den fortsatta negativa årsprognosen för 2020.
Den skatteunderlagsprognos som presenterades 29 april visar att
skatteunderlaget minskar med 30 mkr mot budget, medan de generella
statsbidragen ökar med 4,9 mkr. Under våren 2020 har regeringen
tillskjutit Sunne kommun extra medel, dels kompensation för minskade
skatteintäkter med 20,3 mkr, och dels förstärkt välfärd med 6,7 mkr.
Förslag till revidering innebär inga nedskärningar av verksamhet inom
Barns, ungdomars och vuxnas lärande eller inom Vård och omsorg.

Utredning av ärendet
En revidering av budget 2020 är nödvändig då kommunen behöver anpassa
verksamheternas nettokostnader utifrån det negativa verksamhetsresultatet
i bokslut 2019 samt den fortsatta negativa årsprognosen för 2020. När
budgeten beslutades i september 2019 var inte verksamheternas underskott
kända. Årets första månadsuppföljningar och prognoser visar på ett
underskott för verksamheterna. Efter april lämnar verksamheterna en
negativ årsavvikelse om 9,9 mkr. Åtgärder behöver vidtas för att
kommunen ska nå ett positivt resultat/klara av balanskravet under
planperioden.
Ytterligare orsaker till att en revidering behöver göras är att
skatteunderlaget kraftigt förändrats som en effekt av covid-19. Den
skatteunderlagsprognos som presenterades 29 april visar att
skatteunderlaget minskar med 30 mkr mot budget. Regeringen har
tillskjutit extra medel för att kompensera för bortfallet, 13,5 mkr beslutades
under april och ytterligare 6,8 mkr har aviserats. Kompensationen räcker
inte för att fullt ut täcka bortfallet i skatteintäkter. De extra medel till
välfärden som regeringen tillskjutit, 6,7 mkr, samt den höjning av generella
statsbidrag, 4,9 mkr, som skatteunderlagsprognosen per april visar på, gör
att prognosen för skatteintäkter och generella bidrag totalt hamnar på
budgeterad nivå.
De senaste 6,8 mkr som aviserat som kompensation för det nedreviderade
skatteunderlaget är fortfarande en prognos och det är osäkert hur stor
summan blir. Uteblir denna kompensation sänks det budgeterade resultatet
till -1,9 mkr och prognosen för helåret till -5,5 mkr. Kommunen klarar då
inte balanskravsresultatet utan att använda RUR
(resultatutjämningsreserven).
Förslag till justering av verksamhetsramar:
Verksamhet, tkr
KLS
Hyra (KLS)
IT (KLS)

Totalt
-2 900
2 000
-1 000

2020
-600
2 000

2021
-1 700
-1 000

2022
-600

Sida

3 (3)
SB
BUVL
IN
VoO
Totalt

-8 500
-1 200
+5 000
-800
-7 400

-1 700

-5 100
-1 200

-1 700

+5 000
+4 700

-800
-9 800

-2 300

Totalt justering för perioden hamnar på -7,4 mkr. De utökningar som
förslaget innebär tillförs under 2020, medan de besparingar som föreslås
sprids ut över treårsperioden.
Inga ytterligare nedskärningar av verksamhet kommer att göras inom
Barns, ungdomars och vuxnas lärande eller inom Vård och omsorg.
Ramjusteringen 2021 avser samordning med Sunne Fastighets AB.
Konsekvensanalyser kommer att göras i samband med MBL-förhandlingar.
Skatteintäkter, slutavräkning och generella bidrag har justerats enligt
senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (per 29 april). Även pensioner
och kapitalkostnader/avskrivningar har stämts av och justerats.
Investeringsbudgeten har stämts av, projekt som kan tas bort eller
senareläggas har justerats.
Beslutsunderlag
Resultatbudget
Investeringsbudget

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Ekonomienheten
Verksamhetschefer

Linn Sohl
Ekonomichef

RESULTATBUDGET
Budget
Budget
2020, KF
2020,
20200210, revidering
§2
juni

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Kommunledningsstab
Samhällsbyggnad
Barns, ungdomars och vuxnas lärande
Individstöd
Vård och Omsorg
Miljö- och byggnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunrevision
Valnämnden

-63 140
-72 205
-306 868
-127 933
-205 344
-275
-1 178
-677
-210

-52 548
-74 245
-316 732
-132 920
-216 282
-266
-1 935
-674
-71

-53 052
-76 172
-332 385
-115 230
-218 118
-272
-192
-795
-10

-54 452
-74 472
-332 385
-120 230
-218 118
-272
-192
-795
-10

-52 052
-74 572
-332 385
-125 210
-220 618
-272
-192
-795
-10

-53 341
-69 361
-335 833
-122 635
-221 680
-277
-196
-811
-10

-53 807
-69 048
-338 949
-125 087
-226 114
-283
-200
-827
-265

Verksamheternas nettokostnader

-777 829

-795 670

-796 225

-800 925

-806 105

-804 143

-814 581

Interndeb pensioner mm
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)
Förändr pensionsskuld mm
Kalkylerade kapitalkostnader
Avskrivningar

37 635
-54 153
-4 444
51 734
-33 062

35 256
-50 160
0
48 043
-36 704

33 900
-53 000
0
47 395
-38 300

33 900
-53 000
0
49 527
-38 300

33 900
-53 000
0
49 527
-38 700

35 500
-53 500
0
47 476
-39 000

35 500
-53 500
0
47 476
-39 000

-780 119

-799 235

-806 230

-808 798

-814 378

-813 667

-824 105

569 327

580 025

594 261

564 228

564 228

586 607

608 291

224 185

222 765

219 444

251 418

251 418

236 382

229 519

2 253
-1 136

2 000
-1 237

1 550
-3 500

1 550
-3 500

1 790
-1 765

1 550
-3 500

1 550
-3 500

14 511

4 318

5 525

4 898

1 293

7 372

11 755

14 511

4 318

5 525

4 898

1 293

7 372

11 755

Verksamhetens nettokostnad/
skatteintäkter mm

98,3%

99,6%

99,1%

99,2%

99,8%

98,9%

98,4%

Verksamhetens nettokostnad (exkl
avskrivningar)/skatteintäkter mm

94,1%

95,0%

94,4%

94,5%

95,1%

94,1%

93,7%

1,8%
1,8%
1 117

0,5%
0,5%
763

0,7%
0,7%

0,6%
0,6%

0,2%
0,2%

41 022
802 790

-1 950
43 198
815 646

25
39 993
815 646

1,4%
1,4%
-1 950

47 572
793 512

-1 950
43 825
813 705

0,9%
0,9%
-1 950

46 372
822 989

50 755
837 810

Tkr

VERKSAMHETENS NETTO
Skatteintäkter inkl slutavräkning
Generella statsbidrag inkl. extra bidrag
till välfärden
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER O FINANSNETTO

Prognos
per april

PLAN
2021

PLAN
2022

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Nyckeltal

Resultat före eo-poster/Skatteintäkter mm
Årets resultat/ Skatteintäkter mm
Finansnetto
"Beräknat reinvesteringsutrymme"

Summa skatt o generella bidrag

Investering, ombudgetering 2020

Investeringsprojekt
Utredningar, förstudier, förprojekteringar
Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätorter säkring ras och skred
Utredningar samhällsplanering och planläggning, fastigheter
Förprojektering Brandstation/nytt kommunförråd
Norra bro 2025
Förprojektering, Fryxellska, matsal och tillagningskök
Förprojektering, utbyggnad kommunhus, ny idrotthall och expedition
Skäggeberg, kontors-/utbildningsplatser och möbellager AME
Förprojektering struktur Kulturskola, ventilation, aula.
Energiförsörjningsprojekt
Investeringanslag exploateringsverksamhet
Investeringanslag exploateringsverksamhet
Exploateringsområde Solbacka , Torvnäs KS 2018-02-20
Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt
Bro över Frykensundet
Säkring av Strandvägen/ras och skred mot Fryken, övriga tätorter
Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur
Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader
Gator, vägar och exploatering
Gatubeläggningar
Fastigheter etc, nya eller ombyggnader
Uppgradering ventilation, styr och reglersystem
Ombyggnation inom förskole- och skollokaler
Hemtjänstlokaler**
Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter
Industritrekniska programmet, ny lokal, SG/Broby
Verkstadshall, SG/Södra Viken
Kommunförråd
Fryxellska, matsal och tillagningskök*
Energiförsörjning/utbyte av värmesystem, SG/Södra Viken
Utbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter
Ridhus/stall, Gylleby
Fastigheter, löpande kostnader
Underhåll fastigheter
Oförutsedda åtgärder, tex arbetsmiljöproblem och lokalanpassning
Fastigheter takbyte
Underhåll allmänna lekplatser
Upprustning förskole- och skolgårdar
Trafiksäkerhet och parkering, förskolor och skolor
Renovering särskilda boenden
Renovering gruppboenden, LSS
El
Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år)
Stationärt reservelverk på Brogården (inkl. IT)
Larm och passer
Finansiella investeringar
Höjning av aktiekapital, Sunne Fastighets AB
Inventarier
Digitalisering It mm
Vatten och avloppsverksamhet
Energiinvesteringar
Strategisk VA-plan
VA ny anläggning inom befintligt nät
VA drift/uh avlopp
VA drift/uh vatten
VA-utbyggnad
Renhållning
Avfallsenheten
Summa
** Schablonsumma, behovet ej utrett.

Budget
2020

Justering Ny budget
Kommentar
juni
2020

2 617

-2 300

317

500

-350

150

500

-500

0

100

-100

0

100

-100

0

200

-200

0

400

-400

0

100

-100

0

717

-550

167

5 976

-2 000

3 976

2 000

-2 000

3 976

0
3 976

15 871

0

15 871

12 372

0

12 372

1 999

1 999

1 500
4 700

1 500
0

2 000

4 700
2 000

2 700

2 700

51 250

-34 120

17 130

1 500

-750

750

1 290

1 290

10 000

-10 000

0

570

-570

0

1 535
10 000

1 535
-8 000

2 000 Senareläggs (2021)

-14 800

3 000 Senareläggs (2021)

691
17 800

691

5 000

5 000

427

427

2 437

2 437

6 525

0

6 525

1 000
2 000
Gemensam pott för löpande
fastighetskostnader. Behovet
specificeras och plan läggs
fram till KS som fattar
beslut.

1 800
250

6 525

500
500
225
250
2 400

0

2 400

900

900

1 100

1 100

400
14 000

400
0

14 000

14 000
14 000

6 335

-200

6 135

1 603

0

1 603

9 050

-500

8 550

900
500

900
-500

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3 150
1 500

3 150
0

1 500

-39 120

82 707

1 500

121 827

1 500
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Förhandlingsprotokoll MBL§19, reviderad budget 2020
och flerårsplan för åren 2021-2022
Sunne 2020-05-26
Plats: Frykensalen, biblioteket
Tid: 13.15-15.30
Närvarande: Jennie Strömberg, Lise Agin, Ewa-Lena Backlund, Åke Karlsson,
Ulrika Johansson, Elisabeth Röhr. Monica Olofsson, Dan Grun, Per Hellström,

Maria Smegärd
Torbjörn Dybeck, Dan Levin, Linn Sohl

Ärende: MBL § 19. Budgetberedningens förslag till reviderad budget för
2020 och flerårsplan för åren 2021-2022

§1
Sunne kommun har kallat till information MBL§19 med anledning av förslag
till revidering av budget för 2020. Fullmäktige fastställer revidering av
ekonomiska ramar för nämnd/verksamhet i juni. Majoriteten har haft
informationsmöte med representanter för politiska partier 2020-05-18, och

formell budgetberedning med KS 2020-05-26, där dialog förts om verksamhet
och ekonomiska ramar. Den prognos över de tillgängliga skatte- och

bidragsresurser som budgetförslaget bygger på är beräknat på
beräkningsunderlag från SKR, Sveriges kommuner och Regioner, från 29 april.
Om ytterligare frågor finns, tas kontakt med kommunchef, ekonomichef eller
personalchef senast 29 maj för svar innan MBL§11.

§2
Vid dagens information redogjorde ekonomichefen för ramjusteringar,
finansiella nyckeltal och beslutspunkterna i budgetberedningens förslag.
Underlag i form av förslag till tjänsteskrivelse, resultatbudget,
investeringsbudget och presentationer skickades ut kort innan mötet.
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SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun

1. Ekonomienheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomienheten
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 66 direkt
073-072 35 64 mobil

Internet
www.sunne.se
linn.sohl@sunne.se

Gira och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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§3
Inför MBL§11, som ska äga rum den l juni kl 13.15-15.00, Frykensalen, bör

de fackliga organisationerna skriftligen lämna in synpunkter på budgetförslaget
senast l juni kl 12.00.

§4
Kommunchefen förklarar dagens information avslutad kl. 14.15

Justeras:

•^ ^

Linn Sohl
Ekonomichef

'orbjömpybeck
Kommuryéhef
^

Lise Agin

Jennie Strömberg

Lärarnas Riksförbund

Kommunal

^\y

Elisabeth Röhr
Vision

<3/c^^ "Ö^fc-tu ,^,,
Ewa-Lena Backlund

Lärarförbundet

LUANjJ-

Åke Karlsson

Ulrika Johahsson

BRF

Ledarna

^^

Qö^
Dan Griin
Akademikerförbundet S SR

Monica Olofsson
Sveriges Skolledare

^1^^ Srry7^^^
Maria Smegärd
Vårdförbundet

Per Hellström
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Förhandlingsprotokoll MBL§11, reviderad budget 2020
och flerårsplan för åren 2021-2022
Sunne 2020-06-01

Plats: Frykensalen, Biblioteket
Tid: 13.15-14.15
Närvarande: Ulrika Johansson, Lise Agin, Ewa-Lena Backlund, Maria
Smegärd, Elisabeth Röhr, Monica Olofsson och Dan Grun

Torbjörn Dybeck, Dan Levin och Linn Sohl

Kallade men ej närvarande: Per Hellström, Jermie Strömberg, Åke Karlsson

§1
Arbetsgivarens förslag till reviderad budget 2020 och flerårsplan för åren 20212022 redovisades i samband med MBL§19 information 2020-05-26.

§2
Arbetstagarpartema redovisar sina synpunkter och yrkanden kring
budgetförslaget.
Kommunal, Vision, Lärarförbundet och LR:
Förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020,

protokollsanteckning finns i bifogad bilaga.
Akademikerförbundet SSR:
Förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020,
protokollsanteckning finns i bifogad bilaga.
Lärarförbundet:
Förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020,

yrkanden finns i bifogad bilaga. /j~l j^)
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Postadress
Sunne kommun

1. Ekonomienheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomienheten
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 66 direkt
073-072 35 64 mobil

Internet
www.sunne.se
linn.sohl@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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Sveriges Skolledarförbund:
Förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020,
kommentarer finns i bifogad bilaga.
Ledarna:
Förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020.

§3
Arbetsgivaren konstaterar att parterna inte kan uppnå enighet om
budgetförslaget.

§4
Arbetsgivaren förklarar dagens förhandling avslutad kl. 13.30.

Justeras:

<A

Linn Sohl
Ekonomichef

'orbjörnpybeck
Kommunchef

^

Lise Agii

^
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Monica Olofsson

Lärarnas Riksförbund
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Elisabeth Röhr
Vision

Sveriges Skolledarförbund

^^.^^boL^ JU^L
Ewa-Lena Backlund
Lärarförbundet

^^"' <- Ä-L^^rW
Maria Smegärd
Vårdförbundet

Ulrika Johåhsson
Ledarna

Akademikerförbundet S SR

Sunne 2020-06-01
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RIKSFÖRBUND Lärarförbundet

VISIOn Kommunal.

Protokollsanteckning, angående budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

LR, Lärarförbundet, Vision och Kommunal ställer sig oenig med arbetsgivaren, till budget 2020 och
flerårsplan 2021-2022.
LR, Lärarförbundet, Vision och Kommunal anser att den omorganisation av fritid och

verksamhetsvaktmästare inte blir någon besparing i budget då dessa arbetsuppgifter måste
genomföras ändå. Vi anser också att om befintlig organisation får vara kvar så blir det ett mervärde

för de verksamheter som berör såsom skola och SÄBO. Denna förändring har varit på förslag tidigare
men genom den utredningen kom arbetsgivare och medarbetare fram till att det blir bättre för båda
parter att befintlig organisation är kvar.

Om denna förändring ändå så ska träda i kraft så skall omorganisationen riskbedömas, entreprenad
förhandlingar (MBL§38) och inrangeringsförhandlingar genomföras.
Mvh
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vision och Kommunal
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Jennie Strömberg

Ewa-Lena Bl

Kommunal Sunne

Lärarförbundet Sunne

o
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Elisabeth Röhr
Ordf. Vision Sunne

Li§e Agin
Lokalombud/KO LRSunne
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AKADEMIKER 200531

förbundet SSR
Sunne kommun

Protokollsanteckning avseende reviderad kom-

munbudget är 2020, Sunne kommun

En ny budgetöversikt visar bl a att Individstöd kommer att ha ett ackumulerat underskott innan årets slut. Vid genomlysning av vad kostnaderna består av, framskymtar särskilt insatser och åtgärder enligt Lag

(1993:387) om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) och
åtgärder/insatser enligt Socialtjänstlag 2001:453 (SoL).
Volymerna ökar inom Individstöd eftersom det blir allt fler sökande
som beviljas insatser och/eller försörjningsstöd. Försörjningsstödet i
Sunne har i mars 2020 belysts i en utredning - vilken visar att kostnaderna ökar och svårigheter finns att få arbete i skogslänet Värmland.
Arbetsförmedlingen prioriterar dessutom inte personer med arbetshinder. Dessutom är Försäkringskassan striktare i sina bedömningar inom
olika områden och vältrar över kostnader på kommunerna.
Även på barnsidan har ärendena ökat genom att det görs allt fler anmälningar om barn som far illa. Däremot har det förebyggande arbetet på
hemmaplan, bidragit till att kostnader för placeringar minskat.

Likaså har det förebyggande arbetet inom missbruksbehandling på
hemmaplan lyckats och bidragit till färre placeringar av missbrukare.
Synpunkter

Akademikerförbundet SSR ställer sig tveksamt till föreslagna nedskärningar för att få budgeten i balans i ett långsiktigt perspektiv. Att försöka spara när samhällets tvingande lagar blir allt mer kostsamma, är
att bortse från verkligheten. Ansvaret för ekonomin är delat mellan politiker och chefstjänstemän, men politikerna har det yttersta ansvaret.
Där gäller att alla kommunpolitiker sätter sig in i vad som finns bakom
de kostnader som bidrar till utgifterna.
Sammantaget utifrån ovanstående, kan Akademikerförbundet SSR inte
-se sig enigt med arbetsgivaren om aktuell revidering av budget

^J^t^
Akademikerforbundet SSR

Box 128 00, 112 96 Stockholm Drr\ff\i
,ESÖKMariedalsvägen4TEL 08.617 44 00
FAX 08-617 44 01
www.akademssr.se

kansli@akademssr.se
SSR-Direkt
ANSTÄLLNING & ARBETSLIV

08-6174471
ssrdirekt@akademssr.se
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Lärarförbundet
Bilaga till förslaget till reviderad budget 2020 och flerårsplan för
2021-22 MBL §11, l juni 2020
Sunne kommun har lagt generella besparingar inom löneutrymmet för alla lärarkategorier och

skolledare, fem år i rad för budget 2016,2017, 2018, 2019 och 2020.
l budgeten 2019 lade Sunne kommun besparingar på en miljon på Ungdomars och vuxnas lärande
samt ytterliga re extra besparingar om 4ylJ16 miljoner kronor inom samma verksamhet.
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l årets budget för 2020 lade arbetsgivaren ytterligare besparingar på 2 mkr inom Ungdomars och
vuxnas lärande, som inneburit organisatoriska förändringar gällande pedagogisk och administrativ
personal samt materiel och pedagogisk utrustning.
Det har saknats risk- och konsekvensanalyser i samband med personalneddragningar och minskning
av personaltäthet i grundbemanningen.

Inför budgeten 2020 har Lärarförbundet yrkat:
• Att Sunne kommun gör extra satsningar i budgeten 2020 på lärar- och skolledarlöner för att
bibehålla och rekrytera behöriga lärare och skolledare. Lärarförbundet anser att yrkandet är
ett kostnadseffektivt sätt för arbetsgivaren att behålla kompetens, erfarenhet och
kontinuitet i verksamheterna.
• Att Sunne kommun gör en uppräkning i budgetförslaget 2020 av personalkostnaden inom
grundskolan och gymnasiet, och inte en minskning som är föreslaget.
• Att Sunne kommun inte lägger besparingar på 2mkr på Ungdomars och vuxnas lärande i
budgeten 2020.
• Att Sunne kommun inte gör neddragningar inom Kulturskolan.
• Att arbetsgivaren gör risk- och konsekvensanalys utan dröjsmål i samband med
personalneddragningar och minskning av personaltäthet i grundbemanningen.

• Investeringsmedel till ny idrottshall, Skäggebergsskolan för att säkra den lagstadgade
ämnesundervisningen.
• Investeringsmedel till hemkunskapssalar, Fryxellska skolan för att säkra den lagstadgade
ämnesundervisningen. Inventarierna och inredningarna är från början av 80 -talet.

Inför budgeten 2020 har Lärarförbundet motsatts sig:
• Sparbettinget på 2 mkr inom Ungdomars och vuxnas lärande i den lagda budgeten 2020,

24 maj 2019.
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En lägre personaltäthet inom grundskolan 7-9 samt gymnasieskolan. Neddragningarna leder
till en orimligt hög arbetsbelastning och ohälsa samt lärarflykt till andra kommuner.
En lägre personaltäthet inom grundskolan F-6 då vi redan har en alltför hög arbetsbelastning.

Neddragningarna leder till en orimligt hög arbetsbelastning och ohälsa samt lärarflykt till
andra kommuner.

En lägre personaltäthet än 6,0 barn/personal inom förskolan, exklusive chefer och
administrativ personal. Besparingar är helt i motsats med det som staten förespråkar
gällande barnstorleksgrupper. Arbetsbelastningen är redan mycket hög. Neddragningarna
leder till en orimligt hög arbetsbelastning och ohälsa samt lärarflykt till andra kommuner.

En lägre personaltäthet inom Kulturskolan. Neddragningarna leder till en orimligt hög
arbetsbelastning och ohälsa samt lärarflykt till andra kommuner.

Lärarförbundets yrkanden inför budgetförslaget till reviderad
budget 2020
Lärarförbundet motsätter sig:

Den låga uppräkningen av löneökningen 2-2,5% i lönerevisionen för 2020 som har
senarelagtstill hösten.
Sparbetinget på 1,2 miljoner kronor inom verksamheten Barns, ungdomars och vuxnas
lärande.

Senareläggning av investeringsbudgeten på 8 miljoner för verkstadshall SG/Södra Viken.
SG/Södra Viken planerar för utökat intag eftersom skolan har stabilt högt sökande tryck och
branschen är i stort behov av fler yrkeschaufförer.

Planen att kunna ta in 48 elever istället för nuvarande 32 till höstterminen 2021 blir svårt att
hålla om inte bygget kommer igång i år. Detta innebär ett helt års förskjutning
av 16 fler välbehövda yrkeschaufförer i Värmland.
Senareläggning av investeringsbudgeten på 14,8 miljoner kronor för matsal och
tillagningskök, Fryxellska skolan. Det är två skolor. Östra skolan och Fryxellska skolan som
använder matsalen. Ursprungligen är matsalen byggd för endast Fryxellska skolans elever.

Lärarförbundet yrkar:

Lärarförbundet yrkar på lägst 3,5 % i löneutfallet i lönerevisionen 2020.
Lärarförbundet förklarar sig oenig med arbetsgivarens förslag på reviderad budget 2020.
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Kommentarer till reviderad investeringsbudget 2020 från Skolledarförbundet i Sunne.
Verkstadshall SG Södra Viken har funnits med i flera års investeringsbudgetar och bortprioriterats flera gånger.
Skolledarförbundet hävdar att det inte får ske en gång till.
Hallen behövs för att elever och personal inte längre ska ha obligatorisk undervisning och underhåll av fordon
utomhus.

Tack vare varaktigt högt söktryck och stor efterfrågan från branschen planerar SG Södra Viken för utökat elevintag
från 32 till 48 på Fordon-transportprogrammet.
Planen att kunna ta in 48 elever istället för 32 till ht 2021 blir svår att hålla om inte bygget kommer igång i år. Vilket
innebär l års förskjutning av ett årligt tillskott avl6 fler yrkeschaufförer.
SFAB har skissat på en 5-årig investeringsplan för SG Södra Viken, 10 Mkr/år. l den planen tillgodogörs behoven av
verkstadshall, omklädningsrum, idrottshall, huvudentré mm.

Skolledarnas uppfattning är att det är av yttersta vikt att investeringarna påbörjas i år.
Med vänlig hälsning
Monica Olofson
Rektor SG Södra Viken
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