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Plats och tid Stadshuset, AU-rummet, 2009-04-22, kl 14.00-16:30 

Beslutande Ruth Rahkola, ordförande 
Anders Berg 
Kjell Johansson 
Andreas Nilsson 
Birgitta Elfgren 
Yvonne Häggström 
Mikael Borgh 
Lage Hortlund 
Nils Dahlbäck 
Erland Eriksson  
Magnus Nyström, tjg ersättare 
Ferid Letic, tjg ersättare 
Gudrun Berglund, tjg ersättare 
 

Övriga deltagande Maria Müller, barn- och utbildningschef 
Anette Christoffersson, sekreterare 
Jan-Olov Thall, förvaltningsekonom 
Birgitta Strand, facklig representant för Kommunal 
Åsa Bäcklund, facklig representant för Lärarförbundet 
 

Utses att justera Yvonne Häggström 
Justeringens plats och tid Stadshuset, Barn och Utbildning, 2009-04-28 

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  58 
  Anette Christoffersson  

 Ordförande 
  Ruth Rahkola  

 Justerande 
  Yvonne Häggström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2009-04-22  
Anslags 
uppsättande 

 2009-04-29 Anslags 
nedtagande 2009-05-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Stadshuset, Barn och Utbildning 
    
Underskrift  
 
 

 
 

Anette Christoffersson  
   Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Verksamhetsplanering 2010-2012 och årsbudget 2010 
Dnr 09BUN67, 041 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att anta upprättat förslag till driftsbudget enligt bilaga BUN § 58 a 
att anta upprättat förslag till investeringsbudget enligt bilaga BUN § 58 a 
att anta upprättat sparförslag enligt bilaga BUN § 58 a 
att föreslå förändringar i nyckeltal och målformuleringar enligt  
bilaga BUN § 58 b 
att inte föreslå några taxehöjningar (lokaluthyrning, terminsavgift musikskolan) 
 
Vid besparing på 1 % yrkar barn- och utbildningsnämnden på att få behålla de 
besparingar som erhålles om nämnden beviljas investeringsmedel till om- och 
tillbyggnader av lokaler. Denna ”pott” ska ligga central och användas till 
oförutsedda utgifter inom verksamheten, exempelvis extra kostsamma åtgärder 
till enskild elev. 
 
Vid en besparing på 2 % yrkar barn- och utbildningsnämnden att besparingen får 
göras över två år för att ha en jämnare neddragning av antalet lärartjänster. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ramar överförda till IT-avdelningen 
flyttas tillbaka till barn- och utbildningsnämnden och att man fortsättningsvis 
övergår till ett köp- och säljförhållande mellan IT-avdelningen och nämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om regelförändring för de barn som har 
15 timmars placering, det vill säga när vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig eller för barn 4-5 år som har allmän förskola. Från och med 1 
januari 2010 erbjuds de 3 timmar per dag, antingen förmiddag eller eftermiddag. 
I placeringen ingår frukost eller mellanmål. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den besparing som ska genomföras 
inom förskolan ska göras genom neddragning av barnskötartjänster. Vid 
uppkomna barnskötarvakanser framöver ska dessa i första hand ersättas med 
förskollärare om vakansen gäller längre tid än 14 dagar och vid 
månadsanställningar. Syftet är att på sikt ska endast förskollärare vara anställda i 
förskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 30 barnskötare validering och 
utbildning till förskollärare med lokal behörighet i syfte att utöka pedagogisk 
personal i enlighet med nationella krav på behörighet och ansvar. 
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forts BUN § 58 
 
Barn- och utbildningsnämnden vill också, utifrån det nuvarande ekonomiska 
läget, uppmana förvaltningsledning och verksamhet till kraftig ekonomisk 
återhållsamhet under 2009. 
 
Yrkanden 
Ordförande Ruth Rahkola presenterar förslag till drifts- och investeringsbudget 
upprättat av socialdemokraterna och vänsterpartiet, se bilaga BUN 58 a.  
 
Nils Dahlbäck, (fp) redogör för förslag till drifts- och investeringsbudget 
upprättat av Lage Hortlund (m), Gudrun Berglund (kd), Nils Dahlbäck (fp) och 
Andreas Nilsson (c), se bilaga BUN § 58 c. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Ruth Rahkola ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag upprättat av socialdemokraterna och 
vänsterpartiet.  
 
Reservationer 
Nils Dahlbäck (fp), Lage Hortlund (m), Gudrun Berglund (kd) och Andreas 
Nilsson (c) till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall redogör för upprättat tjänstemannaförslag 
till drifts- och investeringsbudget samt för sparförslag 1 % respektive 2 %. För- 
och grundskolecheferna Elisabeth Fjällström och Gun Lindkvist har upprättat 
konsekvensbeskrivning och riskanalys för sparförslagen. Barn- och 
utbildningschef Maria Müller redogör för den upprättade 
konsekvensbeskrivningen samt för synpunkter framförda vid samverkan 2009-
04-22 från de fackliga organisationerna. Ledamöterna får även ta del av skriftliga 
synpunkter från Kommunal och Lärarförbundet. När beslut fattats om vilka 
sparförslag som ska genomföras så ska en mer omfattande 
konsekvensbeskrivning upprättas tillsammans med de fackliga organisationerna.  
 
Den ekonomiska modell för datorer som vi har för närvarande är att barn- och 
utbildningsnämnden äskar medel för både drift och investeringar. I den 
driftskostnad som uppstår så ingår licenser samt kostnader för tekniker utifrån en  
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trappstegsmodell. Driftskostnaderna har överförts till IT-avdelningen genom en 
ramöverföring. Det är en ekonomisk modell som är svår att förstå samt att 
kostnaderna hamnar på fel förvaltning eftersom det i grunden är en 
utbildningskostnad. Det medför att kostnaden/elev blir fel för både grundskolan 
och gymnasieskolan. Genom att ramar överförda till IT-avdelningen flyttas 
tillbaka till barn- och utbildningsnämnden och att man fortsättningsvis övergår 
till ett köp- och säljförhållande mellan IT-avdelningen och nämnden hamnar 
kostnaden på rätt förvaltningen och det är IT-avdelningen som avgör vilken form 
man väljer för inköp av datorer.  
 
En ändring sker av resurs till förskolor angående placerade barn till arbetslösa. 
Detta beräknas ge en besparing på 20 tjänster inom förskolan. Effektiviseringen 
avser barnskötartjänster. Vid uppkomna barnskötarvakanser föreslås att dessa i 
första hand ska ersättas med förskollärare om vakansen gäller längre tid än 14 
dagar och vid månadsanställningar. Barnskötare kommer att erbjudas validering 
och utbildning till förskollärare med lokal behörighet i syfte att utöka personal 
med pedagogisk behörighet i enlighet med nationella krav på behörighet och 
ansvar. På sikt ska enbart förskollärare vara anställda i förskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till drifts- investeringsbudget och sparförslag, bilaga BUN § 58 a 
Förslag på förändringar i mål och nyckeltal, bilaga BUN § 58 b 
Oppositionens förslag till drifts- och investeringsbudget, bilaga BUN § 58 c 
Konsekvensbeskrivning och riskanalys, bilaga BUN § 58 d 
IKT-satsningen, bilaga BUN § 58 e 
Kvalitetshöjning till förskollärare, bilaga BUN § 58 f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


