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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/256

§ 121 Ekonomiska besparingar år 2017 och
framåt - förslag med anledning av arbetet
inför budget 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Hemställa till Kommunfullmäktige att besparingsåtgärden sker genom en årsbaserad
ramjustering med belopp motsvarande tre årsarbetare inom grundbeloppsfinansierade
verksamheter.
2. Kommundirektören, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska meddelas att
ärendet bör beredas skyndsamt.

Maria Boström-Lambrén (S), Björn Andreasson (M) och Hans-Erik Johansson vill genom
protokollsanteckning poängtera att särskilt statsbidrag för utökning av undervisning i
matematik ännu inte kommit barn- och utbildningsnämnden till del (motsvarande 3
tjänster).

Ärendebeskrivning
Ärendet föredras av barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron.
Kommunens sektorschefer har av kommundirektören muntligen, i samband med
budgetstorgruppens möte den 2017-06-13, givits i uppdrag att ta fram förslag och
konsekvenser av befarade budgetneddragningar 2018. Varje sektorschef har lämnat in
förslag till kommundirektören och har att meddela nämnden detta enligt delegation.

Budgetminskningens fördelningen mellan sektorerna:
Kommunledningskontoret: motsvarande 2 till 3 årsarbetare
Miljö- och byggnadsmyndigheten: motsvarande 1 årsarbetare
Social sektor: motsvarande 3 till 4 årsarbetare
Barn- och utbildningsnämnden: motsvarande 3 årsarbetare
Samhällsbyggnadssektorn: motsvarande 3 årsarbetare
Kultur- och fritidssektorn: motsvarande 3 årsarbetare

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, har utarbetat ett underlag.
---------Justerande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2017-06-19, § 263:
”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kommundirektören uppdras att arbeta fram förslag till kostnadsbesparingar genom att
rationalisera kommunens organisation, på så sätt att respektive sektor minskar sin
bemanning. Uppdraget ska verkställas så att kommunledningskontoret reduceras med
motsvarande 2 till 3 årsarbetare, samhällsbyggnadssektorn med motsvarande 3
årsarbetare, miljö- och byggsektorn med motsvarande 1 årsarbetare, barn- och
utbildningssektorn med motsvarande 3 årsarbetare, social sektor motsvarande 3 till 4
årsarbetare och kultur- och fritidssektor motsvarande 3 årsarbetare.
2. Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar och presenteras vid
budgetberednings möte den 29 augusti 2017.”
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets föreslag. Maria Boström-Lambrén (S),
Björn Andreasson (M) och Hans-Erik Johansson (KD) instämmer i Fredrik Hansells (MP)
yrkande.
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska påpeka för
kommunfullmäktige att skyndsamt behandla liggande förslag ovan. Kommundirektören
ska också informeras om förslaget.
Björn Andreasson (M) instämmer i Maria Boström-Lambrén (S) tilläggsförslag.
Maria Boström-Lambrén (S) föreslår att beslut om utökade timplaner inom matematik,
vilket medförde ökade kostnader för undervisningstid ska beaktas. Kommunen
har beviljats generellt statsbidrag om totalt 1 600 tkr, vilket motsvarar de lärartjänster som
behövs för att verkställa uppdraget. Det generella statsbidraget har inte utbetalts ännu.
När statsbidraget betalas ut 2017-2018 föreslår Maria Boström-Lambrén (S) att Barn- och
utbildningsnämnden meddelar kommundirektören att BUN avstår från detta generella
statsbidrag och att det därmed ska motsvara de 3 tjänster som nämnden meddelats i
besparingskrav.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. Med
tilläggsförslag från Maria Boström-Lambren (S) och Björn Andreasson (M) om att meddela
kommundirektören i ärendet. Ytterligare tilläggsyrkande från Maria Boström-Lambrén (S)
och Björn Andreasson (M) om att meddela kommundirektören, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att ärendet ska behandlas skyndsamt.
Ordförande konstaterar vidare att förslag från Maria Boström-Lambrén (S) att beslut om
utökade timplaner inom matematik, vilket medförde ökade kostnader för undervisningstid.
Kommunen har erhållit generellt statsbidrag om totalt 1600 tkr, vilket motsvarar de
lärartjänster som behövs för att verkställa uppdraget. Det generella statsbidraget har inte
utbetalts ännu. När statsbidraget betalas ut under 2017 föreslår Maria Boström-Lambrén
(S) att Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommundirektören att BUN avstår från
dessa generella statsbidrag och att detta ska motsvara de 3 tjänster som nämnden
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meddelats i besparingskrav.
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag med tillägg om att informera kommundirektören. Ordföranden
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med förslag med tillägg.
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med
tillägg från Maria Boström-Lambrén (S) med flera att meddela kommundirektören och
kommunfullmäktige att ärende tbehandla skyndsamt. Ordföranden finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutat detta.
Ordföranden konstaterar att det finns ytterligare förslag från Maria Boström-Lambrén (S)
och frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan godkänna förslag om att
kommundirektören ska informeras om att beslut om utökade timplaner inom matematik,
vilket medför ökade kostnader för undervisningstid. Kommunen har beviljats generellt
statsbidrag om totalt 1 600 tkr, vilket motsvarar de lärartjänster som behövs för att
verkställa uppdraget. Det generella statsbidraget har ännu inte utbetalts. När
statsbidraget betalas ut under 2017-2018 föreslås att Barn- och utbildningsnämnden
att nämnden avstår från generella statsbidrag och att detta ska motsvara de 3 tjänster
som nämnden meddelats i besparingskrav.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med Maria
Boström-Lambrén (S) förslag.

Protokollsanteckning
Skolverket har fattat beslut om utökad timplan för grundskolan fr.o.m. 20160701 i ämnet
matematik med 105 timmar. Ämnet matematik ökar från 1020 till 1125 timmar. Timplan för
grundskolan ökar därmed från 6785 timmar till 6890 timmar minimum. Regeringen har
beslutat om ett generellt statsbidrag till landets kommuner för den utökade
undervisningstiden i matematik. För Höörs del innebär det 1,6 miljoner på årsbasis. Det
generella statsbidraget har inte tillförts BUN´s budgetram för augusti-december 2016.
Statsbidraget har inte heller tillförts BUN´s budgetram för 2017.
BUN´s grundskoleverksamheter har fullföljt sin lagstadgade skyldighet och utökat antalet
matematiklärare inom grundskolan för att kunna tillgodose grundskoleelevernas rättighet
att få utökad matematikundervisning. Det uteblivna statsbidraget motsvarar 3
årsarbetare.
Sammantaget med kommundirektörens uppdrag till Barn och Utbildningsnämnden att
minska kostnaderna motsvarande 3 årsarbetare innebär detta tillsammans med det
uteblivna generella statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik att BUN måste
göra personalneddragningar motsvarande 6 årsarbetare inom den pedagogiska
personalen.
Jag vill göra kommundirektören, budgetberedningen, KS samt KF uppmärksam på de
allvarliga konsekvenser för måluppfyllelsen detta kan få för grundskolebarnen i Höörs
kommun.
Jag föreslår därför att BUN avstår det generella statsbidraget för utökad
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matematikundervisning och att detta därmed ska motsvara de 3 årsarbetare som
nämnden meddelats i besparingskrav.

Maria Boström-Lambrén (S)

Björn Andreasson (M)

Hans-Erik Johansson (KD)

1:e v. Ordf BUN

Ordförande i BUN

Tjänstg ersättare BUN

Beslutsunderlag
1. Underlag uppdrag budgetbesparing 2017-06-16.docx
2. Utdrag ur Skollagen.docx
3. Kommunblad 2015 Skolverkets statistik.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §263).doc
5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-26 (2017-06-26 BUN AU
§106).doc
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