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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-12-03

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Agneta Berliner (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Ingemar Hansson (V) tjänstgör för Gun Lidman Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Roger Larsson, förvaltningschef tillika skolchef
Lena Hjelmström, administrativ chef, § 94
Stefan Arias Hoff, ekonom, § 94
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-03

§ 93 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-03

§ 94 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
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan (handlingarna kompletteras)

Information

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. 
Bland omfördelningar kan nämnas utbyggnad förskola, kompensation för eftersläpande 
volymförändringar inom förskolan och volymökning inom vuxenutbildningen. Bland ned-
dragningar/intäktsökningar finns bland annat färre vikarier, viss samordning av kultursko-
lan och naturskolan, minskad administration och taxehöjning för tredje barnet inom försko-
lan och fritidshemmet. 

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. Att så långt som möjligt undvika 
inskränkningar i kärnverksamheten bör eftersträvas.  
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-03

§ 94 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Föreslag till behövliga strukturella beslut i syfte att de kommande åren skapa större ekono-
miskt handlingsutrymme, inklusive exempel på risk- och konsekvensanalys, redovisas.

Förvaltningschef informerar slutligen om pågående ärende i kommunstyrelsen där förslag 
om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att omgående upprätta en åtgärdsplan och 
löpande informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om den ekonomiska utveck-
lingen. Beslut fattas 4 december 2019.

Ordföranden informerar om att möte är inplanerat med kommunens chefsekonom för att 
påbörja arbetet med att identifiera barn- och utbildningsnämndens behov.

Särskilt uttalande

Agneta Berliner (L) uppmanar nämnden att vinnlägga sig om besparingar avseende kostna-
der för den politiska verksamheten under 2020.
 
Ajournering

Mötet ajourneras 10.45-11.00.

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att man 
tagit del av redovisningen och information om Nämndplan 2020 och överlämnar till barn- 
och utbildningsnämnden för beslut. 

Agneta Berliner (L) yrkar i tillägg att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar 
åt förvaltningschef att göra en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv av-
seende rektorers och övriga verksamhetschefers arbetssituation utifrån nämndens beslut 
om budget 2020.

Christer Grankvist (S) yrkar med beaktande av de långtgående besparingarna och den vikt 
det är att barn- och utbildningsnämnden och Simrishamns kommun fortsatt står i förgrun-
den för barnrättsarbetet att

 en barnkonsekvensanalys så långt möjligt görs inför nämnden 19 december 2019.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Christer Grankvists yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Agneta Berliners (L) förslag, Christer Grankvists (S) 
förslag och Agneta Berliners (L) tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott beslutar i enlighet med dessa. 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-03

§ 94 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 har tagit del av redovisningen och information om Nämndplan 2020 och överläm-

nar till barn- och utbildningsnämnden för beslut
 uppdrar åt förvaltningschef att göra en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmil-

jöperspektiv avseende rektorers och övriga verksamhetschefers arbetssituation uti-
från nämndens beslut om budget 2020

 att en barnkonsekvensanalys så långt möjligt görs inför nämnden 19 december 
2019.

_______
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