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Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget 2017 samt
plan för ekonomin 2018-2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog beslut om preliminära ramar 2016-03-30, § 48, för åren
2017-2019. Respektive nämnd har därefter vid budgetdialogen i april, presenterat
vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större
utmaningar på längre sikt fram till år 2030. Vid budgetdialogen lyftes även fram
vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras
och/eller omprövas.
Kommunstyrelsen har 2016-05-18, § 102, fastställt ramar för år 2017 och
planeringsramar för åren 2018-2019. Ramarna kan komma att justeras.
Vad gäller de poster som finns avsatta inom kommunstyrelsens förfogande, för
bland annat indexuppräkning, bör nämndens behov särskilt noteras och kalkyler
tas fram som underlag för ett eventuellt beslut om kompensation.
Nämnderna ska, senast 2016-09-01, lämna budgetförslag inom ram. Budgeten
behandlas av kommunstyrelsen 2016-10-26, och kommunfullmäktige fastställer
budgeten 2016-11-17.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade 2016-08-16, § 60,
förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2017 samt plan för
ekonomin för åren 2018-2019, och beslutade återremittera ärendet till
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid för revidering i enlighet med
av arbetsutskottet givna direktiv.
Förvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till barn- och
utbildningsnämndens budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 20182019, och redogör för ärendet i skrivelse 2016-08-22 från förvaltningschef och
ekonom.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och ekonom Magnus Lindvall föredrar
ärendet för arbetsutskottet.
Överläggning
Sammanträdet ajourneras kl. 16.47–17.18.
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BUNAU § 65 (forts.)

Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden, efter ändringar i enlighet
med arbetsutskottets direktiv, godkänner förslaget till barn- och
utbildningsnämndens budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 20182019.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-22 från förvaltningschef och ekonom
– Bilaga: Förslag till verksamhetsförändringar och finansiering budget 2017
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: För- och
grundskoleverksamhet
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Gymnasieskola
och vuxenutbildning
– Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Kostverksamhet
– Överväganden i budgetarbetet, budget 2017
– Driftkalkyl
– Lärarförbundets yrkanden inför budget 2017
– Yrkanden från fackliga organisationer till KS och BUN med anledning av
budgetberedning inför 2017-års budget
– Lärarförbundets yrkanden med anledning av förändringarna i förslaget till
budget 2017

./.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter ändringar i enlighet med
arbetsutskottets direktiv, förvaltningens förslag till barn- och
utbildningsnämndens budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 20182019.
Bilaga A, B, C, D, E, F.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående familjecentral
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2015-09-01, § 64, i samband med beslutet om att
fastställa förslag till budget för socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin
2017-2018, att uppdra åt socialförvaltningen att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden, internt, och Region Skåne, extern, utreda förutsättningarna
och kostnad för att i kommunen öppna en familjecentral.
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av
för- och nackdelar med ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att
barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda frågan
huruvida ett inrättande av en familjecentral i Lomma kommun skulle gynna barnoch utbildningsnämndens verksamheter.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
Lars Carléns (S) yrkande, varefter arbetsutskottet avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på sitt
yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller det.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av för- och nackdelar
med ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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