Nämndernas åtgärder för budget i balans 2020
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Besparingskrav 2020 - 7 338 tkr inkl utökat uppdrag läsa-, skriva- och räknagaranti
Beslutade åtgärder för att komma i ram 2019
Lokalöversyn för verksamheterna inom förskolan
och i skolan i Tjörnarp, Tjörnebo
Lokalöversyn för verksamheterna inom förskolan
och i skolan i Tjörnarp, Modulen
Minskad budget för kompetensutveckling i alla
skolformer under år 2019
Blåklockans förskola, avveckling

Lägre personaltäthet i förskolan
Minskad budget för kopiering, läromedel,
publikationer, prenumerationer med mera samt
böcker och media till skolbiblioteken under år
2019
Fönsterputsning avbeställs i förskolor och skolor
under år 2019
Minskade lokalkostnader per barn/elev i skola och
förskola
Uppsägning och samordning av avtal för digitala
kvalitetssystem och enkätverktyg
Årskursblandad undervisning F-6, för mindre
årskullar i skolenheter, större elevgrupper
Minskade öppettider i omsorg på obekväm tid

Besparing för budget i balans 2021
SUMMA FÖRSLAG BESPARINGSÅTGÄRDER

Total effekt på
årsbasis 2020, tkr

Tidpunkt då åtgärd
kan få effekt

Total effekt
budget 2019

-289

2019-05-01

-169

-563

2019-09-01

-141

60

2019-01-01

-60

-2 104

2019-07-01

-1 053

0

2019-01-01

-4 382

Konsekvenser
Avser hyra och städ. Intern och extern
effekt.
Avser hyra och städ extern effekt, då det
är osäkert om modulen kan avyttras.
Endast städ internt.
Intern effekt 42 tkr. Förslaget påverkar
grundbeloppet.
Intern effekt 675 tkr (helår 1 349 tkr).
Förslaget påverkar grundbeloppet.
Intern effekt 2 810 tkr. Påverkar
grundbeloppet. Besparingen får full effekt
2019 och bidrar endast till att bibehålla
ramen 2020.

IKT är enligt plan införd och digitala
verktyg kan användas i större omfattning.
-221 Besparing 5%, total effekt 221 tkr.
Endast effekt 2019. Fönstren antas
-88 behöva putsas igen 2020.

0

2019-01-01

88

2019-01-01

-635

2020-01-01

0

-350

2020-01-01

Endast intern effekt då det avser
0 administrativa system.

-612

2019-08-15

-171

2019-07-01

-2 762
-7 338

2020-08-15

-230 Lägre personaltäthet.
Endast intern effekt. Stängning 40 dagar,
-145 juli samt storhelger.
För att uppnå full effekt 2021 behöver
besparingar göras redan inför ht2020
(37,5% effekt av besparingskrav 2021, 7
0 364 tkr).
-6 489

