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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jaennine Olesen (M)
Jan-Erik Månsson (M) tjänstgör för Hanna Persson (M)
Sven Olsson (M)
Agneta Berliner (L)
Martin Nkoubou (C)
Christer Grankvist (S)
Linda Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Ingemar Hansson (V
Tomas Assarsson (SD)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Övriga närvarande: Michael von Gersdorff (KD)
Katja Åsbäck von Meyburg (L)
Lars Göransson (C)
Andreas Sjögren (S)
Else-Beth Rolf (S)
Alf Nilsson (F!)
Vinda Ekström (MP)
Ingalill Cedergren (ÖP)

Roger Larsson, förvaltningschef tillika skolchef
Lena Hjelmström, administrativ chef
Stefan Arias Hoff, ekonom, § 138
Jeanette Ovesson, ordförande kommunstyrelsen
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 137 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om att barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 januari 
2020 flyttas från 13.00 till 09.00.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

 godkänner dagens ärendelista.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 138 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Nämndplan 

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget och nämndplan avseende år 2020 för barn- och utbildnings-
nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-26
Nämndplan 2020
Godkända investeringsprojekt 2020–2022
Driftbudget per verksamhet
Driftbudget per verksamhet - förändringar mellan 2019 och 2020
Risk- och konsekvensanalyser
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-03 § 94
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan
Muntlig information barnkonsekvensanalys

Information

Förvaltningschef sammanfattar budgetåret 2019 och vilka lärdomar barn- och utbildnings-
nämnden i framtiden kan utvinna ur detta.

Förvaltningschef redogör för förslag till budget och redovisar innebörden i underlag till 
beslut. Tidplan och framarbetandet av budget efter kommunfullmäktiges beslut 25 novem-
ber 2019 presenteras. Utgångspunkter för budgetarbetet inklusive erforderliga omfördel-
ningar och neddragningar/intäktsökningar samt tillskott i budgetramen presenteras i rela-
tion till kommunfullmäktiges tilldelade ram om drygt 413,8 miljoner kronor.

Redogör för jämförelse mellan 2019 års obalanser, tilldelad ram 2020 och ytterligare hän-
delser under 2020 som kommer att påverka verksamheternas ekonomiska förutsättningar. 

Förslag till budget kommer att kräva god budgetdisciplin, aktiv uppföljning och effektiv 
verkställighet av eventuella åtgärder. Ett gott samarbete med och stöd från kommunled-
ningskontorets ekonomienhet och kommunstyrelsen fordras. Mer ingripanden justeringar 
under innevarande budgetår kan komma att fordras inför höstterminen beroende på den 
ekonomiska utvecklingen under första halvåret 2020.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 138 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutligen redovisar 2019 års ekonomiska utfall per den 30 november 2019 och utifrån det 
föreslagen form för den ekonomiska redovisningen. 

Administrativ chef redovisar barnkonsekvensanalys enligt arbetsutskottets förslag. Prelimi-
när bedömning görs, men för att färdigställa analysen krävs ytterligare tid.

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar för Alliansen bifall till barn- och utbildningsförvaltningens för-
slag med förslag med ändringar enligt följande

 behålla helgavdelningen under 2020 tills andra möjligheter att erbjuda barn med 
behov av helgomsorg utretts. Kostnaderna för detta tas inom ramen för förskolans 
budget

och med tillägg enligt följande
  uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att under början av 2020 återkomma 

med ett konkret förslag på hur nämnden kan minska kostnaderna för den politiska 
verksamheten.

Tomas Assarsson (SD) redogör för eget Sverigedemokraternas budgetförslag och yrkar att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta

Christer Grankvist (S) yrkar följande: 
Oppositionen noterar att alliansen ännu ett år fastställer en underfinansierad budget 
för BUN och hänvisar till oppositionens alternativa budget som innebär ett påslag 
för BUN motsvarande 10,5 miljoner kronor.

Då vi på inget sätt kan ta ansvar för den budget – med tillhörande konsekvenser – al-
liansen nu framlägger yrkas på att BUN hos Kommunfullmäktige anhåller om ett 
tilläggsanslag på 6,5 miljoner kronor.

I detta anslag finansieras även BUN:s beslut om årskurs 5 på S:t Olofs skola fr.o.m. 
hösten 2020.

Ajournering

Mötet ajourneras 10.10–10.45.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Agneta Berliners (L), Christer Grankvist (S) och Tomas Assarssons 
(SD) förslag emot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med Agneta Berliners förslag.

5



Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 138 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning begärs. Ordföranden redogör för beslutsgången och meddelar att Agneta Berli-
ners förslag är huvudförslag. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande besluts-
gång.

1) Christer Grankvists (S) förslag och Tomas Assarssons (SD) förslag ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslag.
Ja-röst för Christer Grankvists förslag
Nej-röst för Tomas Assarssons förslag

2) Agneta Berliners förslag ställs mot det förslag som barn- och utbildningsnämnden 
utser till motförslag.
Ja-röst för Agneta Berliners förslag
Nej-röst för det förslag som barn- och utbildningsnämnden utser till motförslag

Omröstning motförslag till huvudförslag

Ja-röst för Christer Grankvists förslag
Nej-röst för Tomas Assarssons förslag.

Med 6 Ja-röster för Christer Grankvists förslag, 2 Nej-röster för Tomas Assarssons förslag 
samt 4 som avstår beslutar barn- och utbildningsnämnden att utse Christer Grankvists för-
slag till motfäörslag.

Ledamot Ja Nej Avstår
Agneta Berliner (L) x
Jaennine Olesen (M) x
Jan-Erik Månsson (M) x
Sven Olsson (M) x
Martin Nkoubou (C) x
Christer Grankvist (S) x
Linda Olsson (S) x
Lennart Månsson (S) x
Gun Lidman Nilsson (F!) x
Ingemar Hansson (V) x
Tomas Assarsson (SD) x
Bengt-Åke Lindell (SD) x
Summa avgivna röster 6 2 4

 
Omröstning huvudförslag

Ja-röst för Agneta Berliners förslag
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 138 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nej-röst för Christer Grankvists förslag.

Med 4 Ja-röster för Agneta Berliners förslag, 6 Nej-röster för Christer Grankvists förslag 
samt 2 som avstår beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Christer 
Grankvists förslag.

Ledamot Ja Nej Avstår
Agneta Berliner (L) x
Jaennine Olesen (M) x
Jan-Erik Månsson (M) x
Sven Olsson (M) x
Martin Nkoubou (C) x
Christer Grankvist (S) x
Linda Olsson (S) x
Lennart Månsson (S) x
Gun Lidman Nilsson (F!) x
Ingemar Hansson (V) x
Tomas Assarsson (SD) x
Bengt-Åke Lindell (SD) x
Summa avgivna röster 4 6 4

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 anhåller hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 6,5 miljoner kronor.
 i detta tilläggsanslag finansieras även barn- och utbildningsnämndens beslut om 

årskurs 5 på Sankt Olofs skola fr.o.m. hösten 2020.

Reservationer

Agneta Berliner (L), Jaennine Olesen (M), Jan-Erik Månsson (M) och Sven Olsson (M) 
reserverar sig skriftligen mot beslut.

Tomas Assarsson (SD) och Bengt-Åke Lindell (SD) reserverar sig skriftligen mot beslut.

_______
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Sverigedemokraternas förslag till besparingar/intäktsökningar/förändringar allt inom av KF tilldelad 
ram.

Erforderliga neddragningar/intäktsökningar av 
Större vikt om ramen totalt ska hållas (cirka belopp.)

Förändringar i rött
Färre korttidsvikarier                                                                             -1                                                                                                            

Kulturskola/Naturskola                                                                        -1,3                                                                                

Minskad administration                                                                        -1,9        

Elevhälsa                                                                                             -0,5                                                                               

Gymnasiet                                                                                             -1

Vuxenutbildningen  (SFI)                                                                       -1                  

Anpassningsåtgärder till 2019 års nivå, omfördelningar, pedagogiska
Måltider, inventarier, fotokatalog, MFF m.m. samt minskade volymer
Cirka                                                                                                       -4

Nya förslag
Utredning resursskola i kommunal regi                                        0,25     

Finansiering skolstart år 5 Sankt-Olof hösten -20                          0,5
Tillskott extra avseende hyra från fullmäktige jmf med 2019                                             1,5

Taxehöjning förskola/fritidshem från tredje barnet                                                              0,2

Ökade intäkter Campus                                                                                                               0,5

Vi har omprioriterat inom ramen och ser detta som fullt möjligt att genomföra. 

Nedläggning av helgverksamhet har vi strukit som en besparing. Vi ser det inte som rimligt att man 
inte kan få barnomsorg för att arbeta, detta drabbar ju så klart också oftast kvinnor.                        
Men så klart ser vi att förvaltningen arbetar vidare med att hitta andra bättre lösningar än som det 
ser ut idag. 

Beträffande SFI så tror vi absolut att det går att effektivisera och få en bättre genomströmning och 
därmed också en lägre kostnad. Genom att verka för och ge incitament  till att studera SFI i 
kommunal regi så kan vi också göra besparingar. 

I vårt förslag är det också finansierat för att säkerställa skolstarten för 5orna i Sankt-Olof skola till 
hösten.

Vi vill också se en utredning angående att driva en resursskola i kommunal regi. Vi har idag flertalet 
dyra externa placeringar men även elever med enskild undervisning. För att tillgodose de elever 
med enskild undervisning får resurser tas inom den ordinarie personalen vilket då drabbar de 
andra eleverna. Vi tror inte att de elever som vi behöver placera extern eller som behöver enskild 
undervisning kommer att minska utan tvärtom här tror vi att det hade blivit både bättre för 
eleverna och definitivt mer kostnadseffektivt att driva detta i kommunal regi.
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Sverigedemokraternas förslag till besparingar/intäktsökningar/förändringar allt inom av KF tilldelad 
ram.

Sverigedemokraternas förslag till neddragningar/intäktsökningar allt inom tilldelad ram.

Erforderliga neddragningar/intäktsökningar av 
Större vikt om ramen totalt ska hållas (cirka belopp.)

Färre korttidsvikarier                                                                             -1                                                                                                            

Kulturskola/Naturskola                                                                          -1                                                                              

Minskad administration                                                                        -1,7        

Elevhälsa                                                                                             -0,5                                                                               

Nedläggning helgavdelning                                                                -0,25

Gymnasiet                                                                                             -1

Vuxenutbildningen                                                                              -0,5
Anpassningsåtgärder till 2019 års nivå, omfördelningar, pedagogiska
Måltider, inventarier, fotokatalog, MFF m.m. samt minskade volymer
Cirka                                                                                                       -4

Tillskott extra avseende hyra från fullmäktige jmf med 2019                                             1,5

Taxehöjning förskola/fritidshem från tredje barnet                                                              0,2

Ökade intäkter Campus                                                                                                               0,5
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RESERVATION BUDGET 2020 - NÄMNDPLAN 
 
Vi reserveras oss mot oppositionspartiernas högst oansvariga beslut om äskande om mer pengar hos 
kommunfullmäktige. Det innebär att oppositionen inte respekterar det kommunfullmäktigebeslut 
som fattats i god demokratisk ordning och som tilldelat Barn- och utbildningsnämnden 413.845.000:-. 
Det är dessutom att visa stor missaktning och respektlöshet mot skolor, förskolor och övriga 
verksamheter såväl som mot förvaltningen, som samtliga arbetat fram ett genomförbart budgetförslag 
– och som nu dessutom tvingas starta år 2020 utan att veta vilka pengar de har att röra sig med.  
 
Alliansen uppskattar det väl genomarbetade förslag till budget 2020 som förvaltningen tagit fram 
tillsammans med rektorer och andra verksamhetschefer. Vi står bakom de utgångspunkter som 
funnits för arbetet som t ex fokus på att identifiera 2019 års obalanser och rätta till dem framåt och att 
verksamheternas grundtilldelning inför 2019 har utgjort basen för budgetarbetet. Detta säkerställer så 
långt det är möjligt att när vi går in i 2020 så innehåller budgeten inte tidigare underskott som skjutits 
framför nämnden och verksamheterna. Att så långt det är möjligt undvika inskränkningar i kärnverk-
samheten är också av avgörande betydelse för Alliansen. Risk- och konsekvensanalyserna ur ett 
arbetsmiljöperspektiv har även inkluderat ett barnperspektiv i analysen. För att på några års sikt få en 
budget i balans och med utrymme för kvalitetsförstärkningar, vill vi understryka att nämnden måste 
göra de långsiktiga strukturella inriktningsbeslut som förordas i förvaltningens förslag till budget. 
Dessa beslut blir även avgörande för att kunna göra välgrundade prioriteringar för kvalitetshöjningar 
inom de områden som är viktiga för barn och unga i våra skolor. 
 
HELGAVDELNINGEN: I förvaltningens förslag till budget föreslås per 20200401 nedläggning av 
kommunens helgavdelning för barn mellan 1 och 12 år. Alliansen anser att en nedläggning med så kort 
framförhållning kan orsaka förälder med obekväma arbetstider betydande svårigheter att fortsätta 
förvärvsarbeta. Vi ser även erbjudandet om helgomsorg för barn som en jämställdhetsfråga. Vi vill därför 
att helgavdelningen behålls tillsvidare under 2020 parallellt med att andra möjligheter att erbjuda barn 
med behov av helgomsorg utreds av förvaltningen. Helgavdelningen behöver under denna tid utökas 
med personal så att kommunen uppfyller krav för arbetsmiljö och säkerhet. Kostnaderna för detta tas 
inom ramen för förskolans budget. 
 
POLITIKENS KOSTNADER: Alliansen anser att när verksamheterna åläggs ekonomisk återhållsamhet 
och sparbeting ska politiken vara beredd att göra det samma. Det är därför av vikt att Barn- och 
utbildningsnämnden vinnlägger sig om att spara avseende kostnaderna för den politiska verksam-
heten. Under 2020 har alla politiker i nämnden krav från Kommunstyrelsen, och utifrån revisionens 
kritik, att särskilt följa den ekonomiska verksamheten och snabbt kunna göra omprioriteringar om så 
behövs utifrån den ekonomiska utvecklingen. Att stryka ordinarie nämndmöten kan därför inte göras 
utan eftertanke. Noggrann planering, effektiva dagordningar med fokus på ekonomi och de priori-
terade inriktningsbeslut som ska tas är också ett måste. Alliansen föreslår därför att förvaltningen får i 
uppdrag att under början av 2020 återkomma med ett konkret förslag på hur nämnden kan minska 
kostnaderna för den politiska verksamheten. 
 
Vi reserveras oss mot det fattade beslutet, och för Alliansens förslag till Budget 2020 – Nämndplan. 
 
 
Agneta Berliner (L)     Jaennine Olesen (M)     Hanna Persson (M)       Sven Olsson (M)       
 
 
Jan-Erik Månsson (M)     Jarl Kemnefeldt (M)     Lars Göransson (C)    Michael von Gersdorff (KD)      
 
 
Katja Åsbäck von Meyburg (L) 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ 139 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt 4 december 2019 § 257 att barn- och utbildningsnämnden senast 
31 december 2019 upprättar en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostise-
rat avvikelse på lång sikt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till handlingsplan utifrån förslag 
som ges i samband med budget 2020. 

Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen 2019-12-04 § 257
Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt, 2019-12-11

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
enligt följande: antar Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt 
och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 antar Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och överläm-

nar denna till kommunstyrelsen.

Anteckning till protokollet

Christer Grankvist (S) lämnar skriftlig anteckning till protokollet enligt följande:

Hänvisas till oppositionens yrkanden om tilläggsanslag för arbetet med budget 2019 – och 
i enlighet med gällande rättspraxis – vilket avslagits av alliansen och (SD).

Hänvisas vidare till oppositionens alternativa budget för år 2020 med tillskott till BUN på 
10,5 miljoner och äskat tilläggsanslag på 6,5 miljoner i samband med ärendet Budget 2020 
– Nämndplan.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-19

§ ParagrafNr. Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Ärendebeskrivning

Agneta Berliner (L) tackar å nämndens vägnar barn- och utbildningsförvaltningen för ett 
mycket väl genomfört arbete under året och önskar god jul.

Christer Grankvist (S) instämmer i ordförandens tack till förvaltningen och tackar å nämn-
dens vägnar ordföranden för ett gott arbete i en komplex situation det gångna året och öns-
kar en god jul.

_______

16


	Protokoll förstasida
	Beslut BUN 2019-12-19
Fastställande av ärendelista
	Beslut BUN 2019-12-19
Budget 2020 - Nämndplan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Yrkande Agneta Berliner, Alliansens budget 2020, Nämndplan 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Yrkande Nämndplan 2020 Christer Grankvist
	Budget förslag 2020 Sverigedemokraterna
	Sida 1
	Sida 2

	Alliansens reservation budget o nämdplan 2020
	Skriftlig reservation Sverigedemokraterna - Nämndplan 2020
	Beslut BUN 2019-12-19
 Budget 2019 - Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt
	Beslut BUN 2019-12-19
Övrigt

