
 PROTOKOLL 1 (24) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-11-19 
 
Plats och tid Mikaelsgården, Sandgatan 10, Lindås 
 2020-11-19 kl. 13.15 – 13.30 
 
Beslutande Emma Åhlander Hansson (M), ordförande 
 Jenny Rydberg (C), 1:e vice ordförande 
 Eva Aronsson (C), deltagande på distans 
 Ann Helene Jonsson (M), deltagande på distans 
 Dianne Meijer (BA), deltagande på distans 
 Jan-Olof Jäghagen (S), 2:e vice ordförande, deltagande på distans 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Simon Petersson (S), deltagande på distans 
 Kickie Norrby (S) 
 Maj Brith Andersson (S), deltagande på distans, ersättare för Flemming Jörgensen (S) 
 Stefan Marcelius (SD) 
  
   
Övriga deltagande Günter Villman (M), ej tjänstgörande ersättare 
 Lennart O Werner, förvaltningschef 
 Jan Dzedins, verksamhetschef kultur, deltagande på distans 
 Daniel Jonsson, samordnare verksamhets- och ledningsstöd 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Simon Petersson (S) 

Justeringens plats och tid  
 
Underskrifter sekreterare  Paragraf 87  
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Emma Åhlander Hansson 
 
 justerare  
  Simon Petersson 
 

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-19 
 
Datum för anslags 2020-11-19 Datum för anslags 2020-12-11 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson
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§ 87 Dnr BIN/2020:1 041 
 Dnr BIN/2020:65 630 
 
Budgetäskande – Förskolans resursfördelningssystem 
 
 
Bakgrund 
I samband med beslut om budget 2017 gjordes förändringar i resursfördelnings-
systemet för förskola och fritids. Delningstalen som viktar antalet barntimmar 
utifrån barnens ålder sänktes vilket innebar att bemanningen i verksamheterna 
minskade. Det beräknades vid den tiden att förändringen innebar en minskning 
om cirka sju tjänster för förskolan. I och med detta ökade arbetsbelastningen för 
förskolans personal. Avsikten med detta budgetäskande är att använda de medel 
som efterfrågas för att genomföra en förändring av förskolans 
resursfördelningssystem bestående av att återställa delningstalen till den nivå som 
gällde innan 2017. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef och samordnare för verksamhets- och 
ledningsstöd. Förskolans ledning har deltagit i beredningen. Frågan har avhandlats 
med bildningsnämndens presidium. 
 
Förvaltningens roll 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt resursfördelningssystem för 
förskolan inför fastställandet av budget 2021. Förslaget innebär att delnings-talen 
för förskolan ändras och antalet tjänster blir i nivå med vad de var innan 2017. 
 
En förändring av resursfördelningen som innebär att antalet tjänster inom 
förskolan ökas innebär även att kostnaderna ökar. Denna kostnadsökning ryms 
inte inom bildningsnämndens nuvarande budgetram förutsatt att andra 
verksamheter skall fortskrida på samma nivå som 2020. 
 
Beräkningar pekar på att ett föreliggande förslag till förändrat resurs-
fördelningssystem bör ge ökade kostnader på knappt fyra miljoner kronor. I denna 
beräkning har inte hela löneökningen 2020 ingått då avtalsrörelsen 2020 
avslutades sent. 
 
En ändring av delningstalen som ger ökade kostnader innebär även att 
verksamheter med fristående huvudmän skall tillföras mer medel. Denna 
kostnadsökning har inte specificerats eller ingått i beräkningarna. 
 
För fritidshemmen görs i förslaget inga förändringar innebärande att det inte 
tillskjuts mer medel till den verksamheten 2021.  
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Konsekvensbeskrivning 
Genom att tillföra medel till förskolan kan bemanningen ökas. En ökad 
bemanning bör ge en bättre arbetsmiljö för personalen och möjliggör samtidigt att 
personalen i högre utsträckning kan arbeta i enlighet med styrdokumenten. Ur 
barnens perspektiv ger ökad bemanning i sin tur en bättre tillvaro för barnen med 
möjlighet till gynnsam utveckling, i synnerhet vad gäller den pedagogiska 
inlärningen. Det är i förskolan samhället lägger grunden till lärande. En bra 
förskola lägger grunden till en bra skola. Att både förskola och skola har ett  gott 
renommé torde ligga i Emmaboda kommuns intresse, framför allt med 
utgångspunkt i kommunens mål att Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare 
år 2032. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En ökad bemanning renderar högre kostnader. Beräknat utifrån schemalagd 
genomsnittlig tid per barn i oktober 2020 innebär förslaget till nytt resurs-
fördelningssystem för förskolan en personalförstärkning på knappt 7,5 tjänst. 
Kostnadsökningen för den ökade bemanningen bedöms vara minst 4 000 000 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför 2017 års budget sänkte bildningsnämnden delningstalen gällande 
resursfördelningen till förskola och fritids. Konsekvensen av detta var att det blev 
färre medarbetare i verksamheterna. Intentionen är nu att öka bemanningen inom 
förskolan. För att kunna göra detta 2021 behöver bildningsnämnden tillföras mer 
medel till sin budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budgetäskande – Förskolans resursfördelningssystem. 
____ 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 

bildningsnämnden 4 000 000 kr 2021 riktat till förskolan 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 

bildningsnämnden 4 000 000 kr 2021 riktat till förskolan 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
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