
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2009-02-12 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Kumlarummet, Stadshuset  

Torsdagen den 12 februari 2009 klockan 17.00 – 17.30, 18.00-18.10 
  
Beslutande Katarina Hansson (S), ordförande  Per Holm (KD) 
 Stefan Svensson (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Christer Thörner (S) Christina Örnebjär (FP), tgj ers 
 Marie Eriksson (S), tjg ers Awat Mohammad (M) 
 Kristina Davidsson (S) Jan Nilsson (MP), tgj ers 
 Thomas Bäck (S)  
   
Närvarande ej tjg ers Leif Ahlander (S)  
 Eva Palmqvist (S)  
 Elisabeth Berglund (V)  
   
Övriga Leif Lindström, förvaltningschef 
 Elisabeth Jangenby, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
  
  
Justerare Christina Örnebjär 
 
 
Sekreterare ....................................................… § 20 
 Elisabeth Jangenby  
 
 
Ordförande ...........................................………                    
 Katarina Hansson  
  
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Christina Örnebjär 
 

 Anslag/Bevis 

 Protokoll är justerat 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 

  
Sammanträdesdatum 2009-02-12 
 

Datum för uppsättande 2009-02-16 Datum för nedtagande 2009-03-12 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

2 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2009-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 20 

     
 

Besparingar i budget – ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 januari 2009, § 2, att 
ha ett extra sammanträde den 12 februari i samband med gruppmötet 
och att hänskjuta ärendet Ekonomisk rapport till dess. 
 
Nämnden beslutade vidare att nämndens ledamöter skulle få mer 
underlag inför det extra sammanträdet. Underlaget skulle bestå av 
utförligare information, mer konsekvensbeskrivningar och fler 
besparingsförslag.  
 
Förvaltningschef Leif Lindsström och förvaltningsekonom Mikael 
Calmestig presenterar förslag till besparingar. 
 

Förslag  Katarina Hansson (S) föreslår besparingar motsvarande 1,66 miljoner 
kronor enligt förvaltningens underlag gällande: 

• Administrationen, 60 tsk (40 % ekonomitjänst) 
• Ledningsorganisationen, 200 tks (avvakta tillsättning 

områdeschef västra området) 
• Vikariepoolen, 500 tkr (avskaffa utan uppsägningar) 
• Kulturskolan, 40 tkr (avvakta tillsättning kulturskolechef) 
• Övergripande utvecklingsarbete, 100 tkr 
• Korttidsvikarier, 300 tkr 
• Vikariat på längre tid 
• Nämndens utvecklingsmedel, 55 tkr (kvar 50 tkr) 
• Ishockeyinriktning på Vialundsskolan (besparingarna ska 

komma Vialundsskolan tillhanda) 
• Vidare ska alla vikarietillsättningar, både på kort och lång 

sikt, prövas av rektor tillsammans med personalhandläggaren 
och förvaltningsekonomen. 

• I övrigt ska restriktivitet gälla vid inköp (besparing 400 tkr)  
 
Per Holm (KD) förslår att ärendet återremitteras i avvaktan på 
budgetberedning för att möjliggöra att alla beslut fattas samtidigt. 
Besluten kan på så sätt innehålla satsningar och hinna förankras i 
skolledargruppen. 
 

Propotionsordning  Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa 
mot varandra. 
 

      forts. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 20, forts 

     
 

Besparingar i budget – ekonomisk rapport 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag. 
 

Reservationer  Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Awat Mohammad (M), 
Christina Örnebjär (FP) och Jan Nilsson (MP) reserverar sig till 
förmån för Per Holms förslag. 
_________ 

 
Expediering Ekonomiavdelningen  

Områdeschefer  
Rektorer  

 
 
   ____________________ 
 
 


