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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Hemön, kl 08.15-10.00

Beslutande

Tommy Pettersson
Charlotte Matsson
Bernt Ekström
Leif Andersson
Per Rosengren

Övriga deltagande

Johan Harryson
Anna-Clara Nilsson
Kajsa Axelsson
Sten-Inge Jonsson
Carina Törnell

Utses att justera

Charlotte Matsson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn och utbildning
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ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
förvaltningschef
personalsekreterare
rektor, musikskolan
musiklärare
förvaltningssekreterare

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Carina Törnell
Ordförande

Tommy Pettersson
Justerande

Charlotte Matsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-26
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 45

Informationsärende, Musikskolan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar
1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Arbetsutskottet ger ordföranden Tommy Pettersson i uppdrag att kontakta
kommunalrådet i Töreboda kommun om ett eventuellt framtida samarbete
mellan musikskolorna i Töreboda och Mariestads kommuner.
Bakgrund till beslutet
Rektor Kajsa Axelsson och musiklärare Sten-Inge Jonsson informerar om Musikskolans verksamhet. Frågan om samarbete mellan musikskolorna i Töreboda och
Mariestads kommuner diskuteras. Tidigare diskussioner har ej lett fram till något
och arbetsutskottets önskan är att fortsätta dialogen med Töreboda om ett samarbete.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-26
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 46

Dnr BUN 2009/0017

Budget 2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
1. Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen
arbetar vidare med alternativet 2 % i besparingar för budget 2010 enligt
förvaltningschefens förslag. Besparingsförslaget på Musikskolan om 0,4
mnkr tas bort och neddragningen totalt blir enligt förslaget 18,1 mnkr i
budget 2010.
2. Arbetsutskottet förslår Barn- och utbildningsnämnden besluta om att till
Kommunstyrelsen redovisa förvaltningschefens förslag, men ändringar enl
punkt 1, till budget.
3. Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen i syfte att revidera dokumentet ”Regler för lokalhyror” så att det ges
incitament för nämnderna att lämna verksamhetslokaler.
Charlotte Matsson (m) reserverar sig mot beslutet (punkt 1) till förmån för eget
förslag som presenteras på nämnden den 17 juni 2009.
Leif Andersson (c) reserverar sig mot förslag (punkt 2) om nedläggning av Torsö
skola, 950 tkr. Eget förslag de 950 tkr i neddragning bör fördelas inom grundskolan.
Bakgrund till beslut
Barn- och utbildningsnämnden har enligt budgetplanen 2009-2011 en minskning
med 6,0 mnkr mellan 2009 och 2010. Ksau beslutade den 18 februari 2009 att
nämnden ska konsekvensbeskriva en ytterligare neddragning med 1 % av verksamhetens nettobudget motsvarande 4,5 mnkr. Underhand har besked givits att
även nivåerna –2 % och –3 % ska konsekvensbeskrivas.
Underlag för beslut
Konsekvensbeskrivning budget 2010 från förvaltningschef Johan Harryson
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-05-26
Anslag tas ner
2009-05-27
Stadshuset, Barn och utbildning

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Carina Törnell

2009-06-18

