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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/146

§ 145

Åtgärder för budget i balans 2019

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Sektorsledningen uppdras att utreda möjligheter, effekt och konsekvenser att
genomföra föreslagna besparingsåtgärder.
2. Underlagen tas fram för beslut i nämnden 2018-10-22.
Reservation mot beslutet
Ola Kollén reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Skolchef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som uppgår till 9016 tkr
inklusive utökat uppdrag. Besparingar har genomförts motsvarande 8079 tkr som får
effekt under såväl 2018 och 2019. Dock kvarstår 937 tkr för att uppfylla besparingskravet
för 2019.
Delårsbokslutet pekar i riktning mot att ytterligare besparingar måste ske under 2019 för
att balansera det prognostiserade underskottet för 2018, där kommande förändringar
enbart kan generera delårseffekter. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i
läsår kan det bli aktuellt att besluta och vidta åtgärder för genomförande från
höstterminen 2019.
Kommunfullmäktiges beslut om ramarna för barn- och utbildningsnämnden för 2020
innebär ytterligare 8524 tkr minskning (exklusive utökat uppdrag), vilket innebär att
ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020.
Yrkanden
Susanne Andersson (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Ola Kollén (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut med avslag på delen som ska utredas gällande att sammanföra elever på
Tjörnarps skola med Enebackeskolan. (samtliga kostnader som bokförts/budgeterats för
skolans verksamhet i Tjörnarp minus effekter i Enebackens organisation, X tkr
helårseffekt) och att säga upp lokalen som Tjörnebo förskola för närvarande är inrymd i
och samlokalisera förskolans verksamhet med skolans samt använda modulbyggnaden
för förskoleverksamhet fram till år 2021. Möjlig helårseffekt 2019, 185 tkr (hyra och städ).
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut
från arbetsutskottet och att det finns ett förslag till beslut från Ola Kollén (C).
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-09-10, §105.
2. Tjänsteskrivelse.förslag att utreda.docx
3. BUN Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611.pdf
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