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Alternativa förslag till effektiviseringar utifrån
bildningsnämndens beslut om Verksamhetsplan
2019
Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 23 januari 2019, § 10, behandlade bildningsnämnden ärende
avseende Verksamhetsplan 2019. Inför sammanträdet förelåg förslag till
verksamhetsplan samt en lista med 33 effektiviseringsåtgärder för att
bildningsnämnden ska nå en budget i balans 2019.
Bildningsnämnden fastställde Verksamhetsplan 2019 enligt föreliggande förslag
och beslutade vidare bifalla samtliga effektiviseringsåtgärder, med undantag för
avveckling av OB-förskola, nedläggning av öppen förskola i Smygehamn samt
uppsägning av lokal i Skateholm (ingen effekt år 2019). Nämnden beslutade
därutöver att förvaltningen snarast ska återkomma till bildningsnämnden med
alternativa förslag till effektiviseringar med motsvarande effekt 2019, som de
förslag som nämnden avvisade, totalt 2 250 000 kr.
Förslag till alternativa effektiviseringsåtgärder föreligger.

Beredning
Bildningsförvaltningen föreslår nedan alternativa effektiviseringsåtgärder med
syftet att bildningsnämnden ska nå en budget i balans 2019.
-

-

Avveckling av nattverksamheten inom OB-förskolan. Genom att
möjliggöra för vårdnadshavare att hämta sina barn ända fram till kl. 22.30
på kvällen (idag ska barnen hämtas senast kl. 21.30) kan antalet barn som
berörs av förslaget begränsas. Avveckling av nattverksamheten bedöms
medföra en effektivisering med 350 000 kr år 2019 och 700 000 kr år 2020
(helårseffekt).
Effektivisering inom resurscentrum på gymnasiet med 1 000 000 kr år
2019 och 2 000 000 kr år 2020 (helårseffekt).
Förvaltningschefen får uppdrag att arbeta med det effektiviseringsbehov
som kvarstår, 900 000 kr, under 2019.
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Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att nämnden, för att nå en budget i balans 2019, ställer sig bakom föreliggande
förslag till alternativa effektiviseringsåtgärder enligt bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att skicka beslutet till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Bilagor
Protokollsutdrag BIN 2019-01-23, § 10 – Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2019 (beslutad i bildningsnämnden 2019-01-23)
Lista med effektiviseringsåtgärder för att nå budget i balans 2019 (enligt beslut i
bildningsnämnden 2019-01-23)

Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
I arbetet med att identifiera effektiviseringsåtgärder, som innebär att
bildningsnämnden når en budget i balans 2019, har förvaltningen haft en tydlig
ambition att identifiera åtgärder som – så långt det är möjligt – inte får några
negativa konsekvenser för de barn/elever som finns i bildningsnämndens
obligatoriska verksamheter.

