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Dnr BUN 2018/193 

§ 70 Årskurs 4 i Tjörnarps skola läsåret 
2018/2019 - DIREKTJUSTERING 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Tjörnarps skola, åk 4 undervisas på Tjörnarps skola i årskursblandad klass med årskurs 3 
under läsåret 2018-2019.  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet tillsammans med bitr. 
rektor, Susanne Thomasson. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-09, § 56, att uppdra åt 
sektorsledningen att utreda förutsättningarna för att årskurs 4 på Tjörnarp skola ska 
undervisas i årskursblandad klass med årskurs 3. 

Timplan, kunskapskrav och centralt innehåll regleras i läroplan och kursplaner som är 
nationella styrdokument. Fr.o.m. höstterminen 2018 införs återigen en stadieindelad 
grundskola. En huvudman kan inte avvika från dessa regler. Årskurs 4 har en annan 
timplan än årskurs 3 och kunskapskraven och det centrala innehållet är olika. Det är 
därför en större utmaning än att slå samman exv. årskurs 2 och 3 eller 4 och 5. 

Av sammanställning från utvecklingsstrateg, skolledning och lärarpersonalen framgår att 
det för att genomföra en undervisning som motsvarar författningarnas krav och ge 
eleverna den undervisning som de har rätt till krävs en erfaren och skicklig lärare som har 
goda möjligheter till planering för att genomföra uppdraget. Det finns en överhängande 
risk att eleverna inte får en undervisning som motsvarar författningarnas krav gällande 
kravnivå och innehåll. Analysen visar vidare att det i årskurs 4 sker ett värdegrundsarbete 
för att skapa sammanhållning, vilket försvåras om elever tillkommer först i årskurs 5. 

Timplanerna för Tjörnarps skola och Enebackeskolan överensstämmer med varandra för 
att säkerställa att elevernas undervisningstid garanteras. 

Det är generellt sett inte att föredra att organisera undervisningen åldersblandat eftersom 
det inte är framgångsrikt för elevernas lärande och utveckling. Det går exempelvis inte att 
klarlägga att det utvecklar eleverna socialt av att undervisas åldersblandat, snarare 
minskar samarbetsmöjligheterna. 

Eleverna i årskurs 4 har rätt till mer undervisningstid enligt timplanen, vilket medför att det 
måste genomföras mer undervisning för årskurs 4 om 160 timmar per läsår. 

Eftersom kunskapskraven och det centrala innehållet skiljer sig åt krävs separat 
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undervisning i flera ämnen vilket uppskattningsvis rör sig om åtminstone ytterligare 10 % 
av den totala undervisningstiden för årskurs 4, vilket motsvarar 138 timmar. Detta är 
under förutsättningar att undervisningen bedrivs av en legitimerad och skicklig lärare, 
enligt ovan. Omfattningen av undervisningstiden motsvarar i så fall 48% lärartjänst vilket i 
sin tur uppgår till ca 280 tkr/år. 

Sektorsledningens bedömning är att det äventyrar kvaliteten i undervisningen och 
försvårar en övergång för eleverna i årskurs 4 på Tjörnarp att vara kvar på Tjörnarps 
skola, för att sedan övergå till Enebackeskolan i årskurs 5 om eleverna ska gå i kvar i 
Tjörnarps skola i årskursblandad klass åk 3-4. 

Yrkanden 
Susanne Andersson (M) yrkar att åk 4 samordnas med Enebackeskolans åk 4, med 
genomförande från HT 2018. Yrkandet biträds av Maria Boström-Lambrén (S). 

Ola Kollén (C) yrkar att Tjörnarps skola, åk 4 undervisas på Tjörnarps skola. Yrkandet 
biträds av Hans-Erik Johansson (KD) och Anna Johnsson (MP). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden. Ett från Susanne Andersson (M) och 
ett från Ola Kollén (C).  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Susanne Andersson (M) och Ola Kollén 
(C) och finner att det är lämpligt att omröstning genomförs. 

Omröstning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning: 

Ja = bifall till yrkandet från Susanne Andersons (M) m.fl. yrkande innebärande åk 4 
samordnas med Enebackeskolans åk 4, med genomförande från HT 2018.  

Nej = bifall till Ola Kolléns (C) m.fl. yrkande innebärande att åk 4 undervisas på Tjörnarps 
skola.  

Omröstningen utfaller med att 4 ledamöter röstar Ja och 5 ledamöter röstar Nej.  

Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Anita 
Tarkkonen (V) och Per-Olov Henriksson (S).  

Ledamöter som röstar NEJ: Ola Kollén (C), Hans-Erik Johansson (KD), Anna Johnsson 
(MP), Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg (SD). 

Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med Ola 
Kolléns (C) yrkande innebärande att Tjörnarps skola, åk 4 undervisas på Tjörnarps skola i 
årskursblandad klass med årskurs 3 under läsåret 2018-2019.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-18. 
2. Tjänsteskrivelse åk 4 Tjörnarp rev. 2018-04-25.docx 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 56. 
4. Konsekvensbeskrivning åk 3-4 Tj.pdf 
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5. 2018-04-23 (2018-04-23 BUN AU § 68.doc 
_____ 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2018-05-07   (     ) 
    
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Dnr BUN 2016/330 

§ 76 Justering av Barn- och 
utbildningsnämndens internbudget 2018 - 
DIREKTJUSTERING 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Antar den justerade och omfördelade internbudgeten för 2018 i enlighet med alternativ 
2, och 

2. Antar förslag till omfördelningen, som blir till följd av beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55 dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463, för att bidra 
till det underskott som bedöms för gymnasiet. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom Anna Svensson föredrar ärendet. 

Sektorn har enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55, dnr 2018/146 
tagit fram ett förslag till justerad och omfördelad internbudget för 2018. 

Besparingsåtgärder som beslutades enligt § 55 dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463 
kommer att bidra till ett förändrat grundbelopp. Enligt § 55 dnr 2018/146 kommer den 
interna budgeten att förändras och medel undandras den verksamhet som benämns 
enligt beslut. Besparingen kommer att användas för att täcka det prognostiserade 
underskottet som finns på verksamhetsformen gymnasium. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17. 
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, §§ 54 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, §§ 55. 
4. BUN budgetskrivelse 2018 rev 2017-03-17.docx 
5. Justerad internbudget efter beslut i BUN 2018-04-09.pdf 
6. 2018-04-23 BUN AU § 57.doc 
7. Alt 1 inkl åk 4 Tjörnarp Justerad internbudget 2018.pdf 
8. Alt 2 exkl åk 4 Tjörnarp Justerad internbudget 2018.pdf 
_____ 
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Dnr BUN 2017/434 

§ 77 Grundbelopp (Skolpeng) 2018 - 
DIREKTJUSTERING 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Justera bidragsbelopp för 2018, i enlighet med alternativ 2, till enskilda verksamheter och 
fristående skolor gällande förskola, förskoleklass och grundskola från och med 2018-07-
01. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Anna Svensson föredrar ärendet. 

Sektorn har enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55, gällande 
ärende dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463 tagit fram förslag till justerade Grundbelopp 
(Skolpeng) 2018 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola samt Introduktionsprogram Grundbeloppen gäller från och med 2018-
07-01 utifrån beslutade åtgärder. 

Förslag till justerade grundbelopp gällande förskola, förskoleklass och grundskola från 
och med 2018-07-01 föreligger. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17. 
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 54. 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55. 
4. 2018-04-23 BUN AU § 58.doc 
5. Alt 1 Inkl åk 4 Tjörnarp Nytt grundbelopp från och med 2018-07-01.pdf 
6. Alt 2 Exkl åk 4 Tjörnarp Nytt grundbelopp från och med 2018-07-01.pdf 
  
_____ 
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Dnr BUN 2017/320 

§ 78 Justering i budgetskrivelse 2019 - 
DIREKTJUSTERING 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Godkänna budgetskrivelsen i enlighet med föreslagna revideringar.  

2. Budgetskrivelsen överlämnas till budgetberedningen. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Det snävare ekonomiska utrymme som den budgetram som tilldelat barn- och 
utbildningsnämnden och de framtida behov av kostnadsminskningar som föreligger 
föranleder att en mängd åtgärder vidtagits och planeras.  Allt för att få en budget i balans. 
Detta innebär att den budgetskrivelse för 2019 som tidigare antagits behöver justeras. 

I bifogat beslutsunderlag finns det två budgetskrivelser: 

1. Budgetskrivelse BUN 2019 är den skrivelse som gäller idag. 

2. Budgetskrivelse 2019-2021 efter AU 23 april, rev 2 maj förslag på ny budgetskrivelse. 

Yrkanden 
Anna Johnsson (MP) yrkar att punkten HHHH Tjörnarps förskola/skola, ersättningslokal 
till moduler 20 000 ska kvarstå i budgetskrivelsen.  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag innebärande Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar: 

1. Godkänna budgetskrivelsen i enlighet med föreslagna revideringar.  

2. Budgetskrivelsen överlämnas till budgetberedningen. 

Ordföranden konstaterar att det föreligger att yrkande från Anna Johnsson (MP).  

Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan anta förslaget.  

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Anna Johnssons (MP) 
yrkande.  

Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med förslaget.  
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Beslutsunderlag 
1. Budgetskrivelse BUN 2019.docx 
2. Budgetskrivelse 2019-2021 efter AU23 april, rev 2 maj.docx 
3. 2018-04-23 BUN AU § 70.doc 
_____ 
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