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Skolnämndens beslutade inriktning på besparingsåtgärder för att klara bud-

geten 2012 

Förvaltningen har fått i uppdrag att göra separata konsekvensanalyser/riskanalyser  av alla bespa-

ringsförslag, då flera av förslagen kommer att innebära både en försämrad kvalitet och en för-

sämrad arbetsmiljö. 

 

1. Slopad jullunch för eleverna i grundskolan. Skolförvaltningen betalar 50.000 kr till Kostenhe-

ten för att barnen i grundskolan ska få en jullunch. Jullunchen ingår inte i det ordinarie kostavta-

let. 

 

2. Indragning av tjänsteköp musiklek för förskoleklass fr o m hösten 2012. Skolförvaltningen 

köper en 65 % tjänst från Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalet med Kultur- och fritidsför-

valtningen löper tom halvårsskiftet 2012. Besparingen är pedagogens lön samt po. Helårseffek-

ten blir 310.000 kr. 

 

3. Årskurs 4 och 5 vid Normlösa och Västra Hargs skolor flyttas till Mantorp. Eleverna skulle då 

kunna gå in i befintliga klasser. Besparingen beräknas bli två lärartjänster, lön inkl po är 900.000 

tkr. Då det rör sig om ca 25-30 barn kan skolskjutsarna komma att utökas. Beräknad kostnad för 

det 200.000 kr. En besparing på totalt 700.000 kr. 

 

4. Förenklad frukost i förskolor och på fritids, som bereds av skolkontorets egen personal, bespa-

ring ca 500.000 kr. För 2011 beräknas kostnaden för frukost i förskola och fritids kosta ca 

2.750.000 kr vid köp av Kostenheten. Uppdraget är organisera och förenkla frukosten, t ex ta 

bort gröt och ägg, för att få ner kostnaden med 500.000 kr. 

 

5. Ianspråkta befintliga medel av tilläggsbudgeten i den centrala delen av förvaltningen. Centralt, 

ej fördelat på skolor och förskolor, finns det ett överskott från andra år på 2.000.000 kr. För 2011 

kan man ta dessa medel och använda det till sparbetinget.  Däremot måste man då 2012 ta ett 

nytt beslut om en besparing på 2.000.000 kr. 

 

6. Översyn av grundskoleorganisationen, 2.372.000 kr. Det innebär att 11 tjänster inom grund-

skolan måste bort till höstterminen 2012. 
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