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Barn- och skolnämnden

Begäran om förändring av budgetanslag till
förmån för ökad skolpeng i förskolan
Dnr BSN 2019/5227

Sammanfattning
Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som kommunfullmäktige tilldelat
barn- och skolnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för att nå en
ekonomi i balans. Några av de åtgärder som bedöms möjliga att genomföra
avser förändrade budgetanslag till förmån för ökad skolpeng inom förskola
och grundskola. Ett sådant budgetanslag avser öppna förskolor.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06 (denna
skrivelse)

Barnets bästa

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de
kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans ska i
största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfattning
och kvalitet.

Ärendet

Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som kommunfullmäktige tilldelat
barn- och skolnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för att nå en
ekonomi i balans. En åtgärd som bedöms möjlig att genomföra kräver
ställningstagande avseende förändrat budgetanslag till förmån för ökad
skolpeng inom förskola.

Omprioritering av medel för avvecklad öppen förskola
Bakgrund
I ärendet Fastställande av verksamhetsplan för internbudget 2019 som
barn- och skolnämnden fattade beslut om 2019-01-23 ingår budgetanslag
avseende öppen förskola. En del av budgetanslaget, ca 500 tkr, avser öppen
förskola inom före detta BSN Lund östers ansvarsområde. Denna
verksamhet avvecklades 2003, dock har det öronmärkta anslaget fortsatt
ingått i ramen men årligen återlämnats i samband med bokslutet. Ett
minskat budgetanslag motsvarande -500 tkr för öppen förskola budgetår
2020 skulle därför inte få någon påverkan på dagens verksamhet för öppna
förskolan, däremot skulle anslaget kunna omfördelas till förmån för
motsvarande ökning av skolpengen i förskolan 2020.
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Förslag till åtgärd
Budgetanslag för öppen förskola minskas med -500 tkr, vilket motsvarar
tidigare beviljat anslag för denna verksamhet inom före detta BSN Lund
östers ansvarsområde, till förmån för motsvarande ökning av skolpeng i
förskolan.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Ordförandes förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
Att budgetanslag avseende öppna förskolor minskas med -500 tkr
till förmån för motsvarande ökning av skolpeng i förskolan.

Mia Honeth
Ordförande

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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