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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Mejerigatan 4
Måndagen den 4 juni 2018 kl 18:00 – 19:45

Beslutande

Susanne Andersson (M), ordförande
Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande
Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande
Lars Oscarsson (S)
Per-Olov Henriksson (S)
Stefan Liljenberg (SD)
Sarah Nystedt (M), tjg ers
Lena Mårtensson (S), tjg ers
Helena Ohlson (SD), tjg ers

Övriga närvarande

Hans Erik Johansson (KD)
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, ekonom
Linda Andersson, ekonomichef
Christer Eklund, revisor
Arno Werner, revisor
Anette Saxell, tf rektor
Susanne Thomasson, rektor
Jessica Gayen, bitr rektor
Magnus Gejdner, LR

Utses att justera

Per-Olov Henriksson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Söderg 28, 2018-06-05

Paragrafer 91 - 94

Sekreterare

Thomas Andersson
Ordförande

Susanne Andersson
Justerande

Per-Olov Henriksson
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§ 91 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
Camilla Kampf (M), Fredrik Hanell (MP) och Rolf Streiffert (SD) är inte närvarande. Sarah
Nystedt (M), Lena Mårtensson (S) respektive Helena Ohlson (SD) tjänstgör i deras ställe.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Godkännand av föredragningslistan och
val av justerare.
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
Per-Olof Henriksson (S) utses att justera protokollet.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.
Val av justerare till mötets protokoll.
Per-Olof Henriksson (S) är i tur att justera.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-04

5 (8)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/157

§ 93 Ekonomisk uppföljning april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till följd ett prognostiserat underskott för 2018
kommer förslag till åtgärder på kort och lång sikt att behandlas även vid nämndens
ordinarie sammanträde 2018-06-18.
Sektorledningen ges i uppdrag att belysa integrationskostnaderna för asylsökande och
folkbokförda nyanlända i förskolan, grundskolan och introduktionsprogrammet, den
riktade bidragsvolymen samt hur nuvarande organisation ser ut.
Månadsuppföljningen till och med april läggs därefter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 4,9 mkr för 2018.
Prognosen är bland annat baserad på de beslut som Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 2018-04-09 och 2018-05-07
För perioden visar Barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 2,4 mkr. Underskottet
beror till störst del på ett underskott i gymnasiet, men det beror även på att det i andra
skolformer finns en högre andel barn och elever i fristående verksamheter och andra
kommuner än vad som är budgeterat. Under perioden januari-april har vikariekostnader,
rehabiliteringskostnader och rekryteringskostnader för personal har varit högre än normalt
och bidrar till underskottet för perioden.
Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 5,1 mkr. Av det prognostiserade underskottet
beror 4,1 mkr på att genomsnittspriset per elev varit högre än budgeterat samt att fler
elever på Introduktionsprogrammet antas bli folkbokförda under 2018 vilket medför en
högre kostnad. Skolskjutsen beräknas bli 1 mkr högre än budgeterat.
Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr. Underskottet beror till
stor del på att en högre andel platser köps av fristående verksamheter och andra
kommuner. Ett underskott bildas i kommunens egna verksamheter då fasta kostnader
såsom hyra och personal kvarstår.
Verksamhetsformen förskoleklass prognostiserar ett överskott på 1,7 mkr. Överskottet
beror på fler barn i kommunens egna verksamheter än budgeterat, mer statsbidrag än
budgeterat samt effektiviseringar bland personal.
Grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr. Överskottet beror till
störst del på att det prognostiseras bli färre elever i grundskolan än budgeterat och att
intäkterna från Migrationsverket prognostiseras bli högre än budgeterat.
Yrkanden
Susanne Andersson (S) föreslår mot bakgrund av förd diskussion, som tillägg till
arbetsutskottets förslag, att sektorledningen ges i uppdrag att belysa
integrationskostnaderna för asylsökande och folkbokförda nyanlända i förskolan,
Justerande

Utdragsbestyrkande
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grundskolan och introduktionsprogrammet, den riktade bidragsvolymen samt hur
nuvarande organisation ser ut.
Beslutsordning
Ordföranden lägger fram tilläggsyrkandet för beslut och finner att nämnden bifaller
yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse april
BUN månadsuppföljning 1804
Besparingsförslag månadsuppföljning april 2018
BUN investeringsuppföljning 1804
BUN investeringsredovisning april
Ansvar som ledamot i nämnd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/193

§ 94 Samordning av elever i årskurs 4,
Tjörnarps skola och Enebackeskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i kommande åk 4 på Tjörnarps skola
samordnas med åk 4 på Enebackeskolan från och med läsåret 2018/2019.
Reservationer
Ola Kollén reserverar skriftligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Revisor Christer Ekelund redovisar revisionens syn på BUN:s ekonomiska ansvar.
En samordning av eleverna i åk 4 vid Tjörnarps skola med åk 4 på Enebackeskolan bidrar
till besparingar som Barn- och utbildningsnämnden måste verkställas 2018 och 2019 för
att nå en budgetbalans i enlighet med den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Inför
höstterminen finns 7 elever i kommande åk 4 från Tjörnarps skola. Den bedömda
besparingen för ett kalenderår uppgår till 450 000 kr inklusive effekten av förändrade
grundbelopp.
Ärendet lyftes för ställningstagande i Barn- och utbilningsnämnden 2018-05-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, liksom kommunens revisorer har därefter vid möte med
Barn- och utbildningsnämndens presidium påtalat vikten av att Barn- och
utbilningsnämnden tar ansvar för den av kommunfullmäktige tilldelade ramen.
Yrkanden
Ola Kollén (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Stefan Liljenberg (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden föreslår votering där den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA och
den som bifaller Ola Kolléns (C) med flera förslag röstar NEJ. Nämnden godkänner
beslutsordningen.
Omröstning
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster. Nämnden har därmed beslutat
enligt arbetsutskottets förslag.

Susanne Andersson (M) - JA
Maria Boström-Lambrén - JA

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ola Kollén (C) - NEJ
Lars Oscarsson (S) - JA
Per-Olof Henriksson (S) - JA
Stefan Liljenberg (SD) - NEJ
Sarah Nystedt (M) - JA
Lena Mårtensson (S) - JA
Helena Ohlson (SD) - NEJ

Beslutsunderlag
Besparingskrav 2018 rev 180529
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 (2018-04-09 BUN §56)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-23 (2018-04-23 BUN AU §68)
Tjänsteskrivelse åk 4 Tjörnarp rev. 2018-04-25.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-07 (2018-05-07 BUN §70)
Konsekvensbeskrivning åk 3-4
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

