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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 30 november kl. 15.00 – 16.40

Beslutande

Bodil Hansen (M), ordförande
Jan Nordström (M)
Inga Karlsson (M)
Claes Lindahl (C), 1:e vice ordförande
Jessica Wihlborg (C)
Johnny Martinsson (KD)
Tomas Simonsson (FP)
Stefan Jönsson (S), 2: e vice ordförande
Malin Ahrens-Nygren (S)
Håkan Pettersson (S)
Ingrid Årdh-Strid (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Jan Fagerberg MP), ej tjänstgörande ersättare
Gusten Mårtensson (C), ej tjänstgörande ersättare
Anne Hallberg, förvaltningschef
Rolf Persson, ekonom § 153
Eva-Marie Andersson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Johnny Martinsson (KD)
Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 7 december 2011

Underskrifter

Sekreterare

.............................................................................................................

Paragrafer

153 - 154

Eva-Marie Andersson
Ordförande

.............................................................................................................

Bodil Hansen
Justerande

............................................................................................................................................................................................................................................

Johnny Martinsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
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protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Utbildningsförvaltningen

.............................................................................................................

Utdragsbestyrkande

2011-12-29

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

Sida

2011-11-30
§ 153

Dnr 2011/18

2
041

Internbudget 2012
Förvaltningen har tagit fram förslag till budget med barn- och
elevpeng samt verksamhetsplan 2012, plan 2013-2014 enligt dokument 2011-11-23.
Yrkanden
Bodil Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens budgetförslag.
1. Stefan Jönsson (S) yrkar på följande budgetförslag för 2012 för
utbildningsnämnden:
Nämnden kompenseras med 3400 tkr för löneökningar till förskollärare och grundskollärare, individuell lönesättning.
Nämnden får använda 2 900 tkr av oförutsett.
En stängning av Häradsbäcks skola 500 tkr (besparing).
En stängning av Pjätteryds skola 1 500 tkr (besparing).
Slopa vårdnadsbidraget 700 tkr (besparing ca 500 tkr).
Bygga till utbildningslokaler på Diö skola 500 tkr.
Budgeten utökas med 4 000 tkr, kompensation för ökning av ökat
antal barn i förskolan samt för den paviljong som behövs vid Gemö
för att lösa arbetsmiljöproblemet med trångboddhet.
En satsning på elevdatorer (ett till ett datorer) för elever i årskurs 6-9
samt att bygga upp en resursskola för de ungdomar som har det allra
svårast i vår skola 3 000 tkr.
En satsning på att vidareutbilda 12 st. barnskötare till förskollärare
1 140 tkr per år.
2. Stefan Jönsson (S) yrkar att full kompensationen ska ges för antal
barn i verksamheten, även för kostnader som inte ryms i barn- och
elevpengen.
3. Stefan Jönsson (S) yrkar att konsekvensanalys av hur systemet
med barn- och elevpeng fungerar ska göras efter halvårsskiftet.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Bodil Hansens (M) yrkande och
Stefan Jönssons (S) yrkande enligt punkt 1 och finner att utbildningsnämnden bifaller Bodil Hansens yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Bodil Hansens yrkande.
Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons yrkande.
Omröstningsresultat
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Ja-röst:
Bodil Hansen (M), Inga Karlsson (M), Jan Nordström (M), Claes
Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Johnny Martinsson (KD), Tomas
Simonsson (FP).
Nej-röst:
Malin Ahrens Nygren (S), Stefan Jönsson (S), Håkan Pettersson (S),
Ingrid Årdh-Strid (S).
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller utbildningsnämnden Bodil
Hansens yrkande.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Stefan Jönssons yrkande enligt
punkt 2 att full kompensationen ska ges för antal barn i verksamheten, även för kostnader som inte ryms i barn- och elevpengen och
finner att utbildningsnämnden bifaller Stefan Jönssons yrkande.
Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på Stefan Jönssons yrkande enligt
punkt 3 att konsekvensanalys av hur systemet med barn- och
elevpeng fungerar ska göras efter halvårsskiftet och finner att utbildningsnämnden bifaller Stefan Jönssons yrkande.
Utbildningsnämndens beslut
- Utbildningsnämnden ska införa ett nytt budgetsystem som bygger
på barn- och elevpeng.
- Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetförslag enligt dokument 2011-11-23.
- Full kompensationen ska ges för antal barn i verksamheten, även
för kostnader som inte ryms i barn- och elevpengen.
- Konsekvensanalys av hur systemet med barn- och elevpeng fungerar ska göras efter halvårsskiftet.
Reservation
Malin Ahrens Nygren (S), Stefan Jönsson (S), Håkan Pettersson (S)
och Ingrid Årdh-Strid (S) reserverar sig till förmån för Stefan
Jönssons yrkande enligt punkt 1.
_____
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Information
Förvaltningschefen redovisar aktuellt personal- och elevärende.
_____
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