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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/146

§ 55 Åtgärder för barn- och
utbildningsnämndens budget i balans
2019-2020 DIREKTJUSTRING
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
A)

Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan.

B) Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola respektive
Sätoftaskolan.
C)

Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts.

D)

Tjörnarps skola, åk 5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 5-6.

E) Minskad lokalkostnad förskola/grundskola återremitteras för framtagande av nya
beräkningsunderlag.
F)

Vuxenutbildningen 1% minskad budgetram.

G) Ökat riktvärde inom förskolan till 5,35 barn i genomsnitt per årsarbetare lämnas utan
ställningstagande och ärendet hänvisas till budgetberedningen.

Följande åtgärder i syfte att klara den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för
Barn- och utbildningsnämnden 2019, med genomförande från höstterminen 2018 samt
1. Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerad och omfördelad internbudget för 2018, samt
2. Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerade grundbelopp för andra halvåret 2018 utifrån beslutade
åtgärder, samt
3.Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerad Budgetskrivelse, budget 2019 och VEP 2020-2021.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkande gällande beslutspunkt D:
1. Uppdra till sektorsledningen att utreda om berörda elever ska erbjudas fri skolskjuts,
utifrån vad lagstiftningen medger, för att underlätta ett fritt skolval.
2. Sektorn ges i uppdrag att utreda möjlig samverkan med Hässleholms kommun när det
gäller skolskjuts för berörda elever som är intresserade av att gå i Sösdala skola.
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Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt B och
skriftlig reservation kommer inkomma vid sammanträdets avslutande.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt B.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt D till förmån för
sitt eget förslag.
Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt D och skriftlig reservation kommer
inkomma vid sammanträdets avslutande.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt D till förmån för
sitt eget yrkande avseende att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom Anna Svensson föredrar ärendet.
Tjänsteskrivelsen daterad 2018-04-04 innehåller informationen om ärendet
samt förtydligande tabeller.
Yrkanden
Beslutspunkt B
Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till beslutspunkt B. Avslagsyrkandet biträds av Ola Kollén
(C).
Beslutspunkt C
Ola Kollén (C) konstaterar att lydelsen är ”C: Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form
alt. fritt val Sätofta” Ola Kollén (C) yrkar att lydelsen ska ersättas med följande lydelse ”C:
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form.
Ordföranden, Susanne Andersson (M), föreslår gällande beslutspunkt C att följande
lydelse: ”Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med
skolskjuts”. Fredrik Hanell (MP) biträder förslaget.
Beslutspunkt D
Fredrik Hanell (MP) har två tilläggsyrkande gällande beslutspunkt D.
Yrkande 1: Uppdra till sektorsledningen att utreda möjligheten att erbjuda berörda elever
fri skolskjuts, utifrån vad lagstiftningen medger, för att underlätta ett fritt skolval.
Yrkande 2: Sektorn ges i uppdrag att utreda möjlig samverkan med Hässleholms kommun
när det gäller skolskjuts för berörda elever som är intresserade av att gå i Sösdala skola.
Ola Kollén (C) yrkar avslag till beslutspunkt D i sin helhet. Avslagsförslaget biträds av
Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD).
Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag till
beslut.
Ola Kollén (C) yrkar i andra hand att om ordförandes förslag till beslut går igenom så ska
det överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om ärendet.
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Beslutspunkt G
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att nämnden lämnar beslutspunkt G utan
ställningstagande ikväll och hänvisar ärendet till budgetberedningen. Yrkandet biträds av
Fredrik Hanell (MP).
Beslutspunkt E
Per-Olov Henriksson (S) yrkar återremiss för framtagande av nya beräkningsunderlag
utifrån fattade beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget
ställningstagande med tre olika förslag till beslut.
Beslutspunkt A
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt A och konstaterar bifall till förslaget.
Beslutspunkt B
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt B. Ordföranden konstaterat att Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till
beslutspunkt B. Avslagsyrkandet biträds av Ola Kollén (C).
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt B och konstaterar bifall till förslaget.
Omröstning begärs.
Beslutspunkt C
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkande. Ett från Ola Kollén (C) innebärande att
lydelsen avseende beslutspunkt C justeras och ersätts med följande lydelse ”C:
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form. Ett från Susanne Andersson (M)
innebärande att beslutspunkt C får följande lydelse: ”Gudmuntorps skola, kommande F-1
i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts”.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar bifall till förslaget från
Susanne Andersson (M) gällande beslutsförslag C.
Beslutspunkt D
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt D. Ordförande, Susanne Andersson (M), konstaterar att beslutspunkt D vid
sammanträdets början hade lydelsen: ”Tjörnaps skola, kommande åk 4-5-6 samordnas
med Enebackeskolans åk 4-5-6.” men att nämnden ställde sig positiva till att lyfta ut
årskurs 4 ur beslutet och behandla detta i ett eget ärende. Nya lydelsen är således
”Tjörnaps skola, kommande åk 5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 5-6”.
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden från Fredrik Hanell (MP). Ordföranden
konstaterar att det finns två yrkanden från Ola Kollén (C).
Ordföranden ställer förslaget från sektorsledningen mot ordförandeförslaget. Ordföranden
konstaterar att ordförandeförslaget är huvudförslaget.
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt D och konstaterar bifall till
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ordförandeförslaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena från Fredrik Hanell (MP) och
konstaterar bifall till yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Ola Kollén (C) gällande att överlämna till
kommunfullmäktige att avgöra ärendet. Ordföranden konstaterar avslag till yrkandet.
Omröstning begärs.
Beslutspunkt F
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt F och konstaterar bifall till förslaget.
Beslutspunkt G
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt G. Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Maria BoströmLambrén (S) om att nämnden lämnar beslutspunkt G utan ställningstagande ikväll och
hänvisar ärendet till budgetberedningen.
Ordföranden ställer sektorsledningens förslag mot Maria Boström-Lambrén (S) yrkande
och finner bifall för Maria Boström-Lambréns (S) yrkande.
Beslutspunkt E
Ordföranden konstaterar att ett finns ett förslag från sektorsledningen och ett yrkande från
Per-Olov Henriksson (S) om återremiss.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för Per-Olov Henrikssons (S) yrkande om
återremiss.
Omröstning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende beslutspunkt B:
Ja = bifall till sektorsledningens förslag avseende beslutspunkt B.
Nej = avslag till beslutspunkt B.
Omröstningen utfaller med att 6 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej.
Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Morgan
Karlsson (M), Lena Mårtensson (S), Fredrik Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S).
Ledamöter som röstar NEJ: Ola Kollén (C), Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg
(SD).
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med
sektorsledningens förslag till beslut gällande beslutspunkt B.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende beslutspunkt D:
Ja = bifall till ordförandens förslag avseende beslutspunkt D.
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Nej = bifall till föreliggande avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller med att 6 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej.
Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Morgan
Karlsson (M), Lena Mårtensson (S), Fredrik Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S).
Ledamöter som röstar NEJ: Ola Kollén (C), Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg
(SD).
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med
ordförandes förslag till beslut gällande beslutspunkt D.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende Ola Kolléns (C) yrkande om att låta kommunfullmäktige avgöra ärendet.
Ja = bifall till beslutspunkt D ska avgöras av kommunfullmäktige.
Nej = frågan avgörs idag av nämnden.
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat att ärendet ska
avgöras idag och konstaterar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Samverkansprotokoll fr. SÖSAM 180322.pdf
3. ROKA Skeppsklockan ökat riktvärde för barngruppstorlek.pdf
4. Samverkansprotokoll LOSAM Vuxenutbildningen daterad 2018-03-20.
5. Samverkansprotokoll LOSAM Enebackeskolan daterad 2018-03-21.
6. Riskanalys ökad bangruppsstorlek förskoleområde centrum Nordost daterad 2018-0319.
7. ROKA förskoleområde SYD.pdf
8. Risk- och konsekvensanalys Ringsjöskolan daterad 2018-03-19.
9. Risk- och konsekvensanalys Tjörnarps skola daterad 2018-03-19.
10. Risk- och konsekvensanalys Särskolan 2018-03-19.
11. Risk- och konsekvensanalys Gudmuntorp skola daterad 2018-03-20
12. Risk- och konsekvensanalys Sätoftaskolan, Piraten och Katen Krok daterad 2018-0320.
13. Risk- och konsekvensanalys flytt av årskurs 5 från Gudmuntorp till Sätofta daterad
2018-03-20
14. Barnkonsekvensanalys förskolan.
15. Barnkonsekvensanalys särskolan.
16. Barnkonsekvensanalys Tjörnarp och Enebacken.
17. Konsekvensbeskrivning Tjörnarps skola och Enebackeskolan.
18. <!-- 8. File -->Forskningsöversikt om skolstorlekens påverkan 2014.pdf
19. Samlingsdokument synpunkter.pdf
20. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§44).doc
_____
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