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Områdeschefer, chef ek enheten, adm chef

Reduktion av ”elevpengen” i grund‐ och särskolan
04.54 04
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2004‐12‐01, § 161, att till skolchefen
uppdra att utreda neddragning av ”elevpengen” på tre nivåer: 10 miljoner
kronor, 15 miljoner kronor och 20 miljoner kronor per år med bibehållen
skolorganisation, effektivitet och med inriktning att inte sänka
personaltätheten.
Ett nytt direktiv enligt beslut i barn‐ och utbildningsnämnden 2005‐09‐29, § 96,
ger skolchefen i uppdrag att komplettera utredningen med besparingsförslag
som omfattar 40 miljoner kronor.
Utredningen, bilaga 1 till denna paragraf, visar att neddragning av
”elevpengen” ger följande utfall på de olika nivåerna:
•
10 miljoner kronor motsvarande 30 befattningar
•
15 miljoner kronor motsvarande 45 befattningar
•
20 miljoner kronor motsvarande 60 befattningar
•
40 miljoner kronor motsvarande 120 befattningar
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att fr o m höstterminen 2006 reducera
”elevpengen” med 5 miljoner.
Skolchefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna personalmässigt och
ekonomiskt vid reduktion av elevpengen med inriktning att nå lärartäthet
enligt riksgenomsnittet höstterminen 2007.
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Skolchefen får i uppdrag att aktivt undersöka möjligheten att erbjuda förtida
avgång mot avgångsvederlag för personal i spannet 60 – 65 år.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐02‐07.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) avslag på
förvaltningens förslag.
Örjan Lindström (m) meddelar att han presenterar ställningstagande till
förslaget vid nämndens sammanträde.
Annika Sundström ( v) yrkar att skolchefen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna att erbjuda lärare i åldersgruppen 60‐65 år frivilliga
deltidsanställningar.
Ordföranden stöder Annika Sundströms (v) yrkande.
Ordföranden prövar förvaltningens förslag mot Thomas Olofssons (fp)
yrkande och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande och finner att detta
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med tillägg som framgår av Annika Sundströms (v)
yrkande.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp) avslag till arbetsutskottets förslag.
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Yrkandet stöds av företrädare för m, c och kd.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits. Arbetsutskottets
förslag till beslut har därmed vunnit bifall.
Votering begärs av Thomas Olofsson (fp) och verkställs. Den som stöder
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stöder Thomas Olofssons (fp)
yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller på följande sätt:
Ingrid Norberg (s)
ja
Leif Wikström (s)
ja
Örjan Eliasson (s)
ja
Brita Ström (s)
ja
Per Tjärdalen (m)
nej
Annika Sundström (v)
ja
Eva Nilsson (fp)
nej
Thomas Olofsson (fp)
nej
Eva Haglund (mp)
ja
Erika Josbrandt (kd)
nej
Anneli Ahlbäck (s)
ja
Peter Hedlund (s)
ja
Anna‐Karin Johansson (m)
nej
Elisabet Johansson‐Hallin (v) ja
Ingrid Elisabet Wikström (c)
nej
Nio ledamöter har röstat ja och sex har röstat nej.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för fp, m, c och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för
Thomas Olofssons (fp) yrkande.
__________
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