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Skolnämndens ordförande - .  .

Hanna Westman

SVAR  PÅ INTERPELLATION FRÅN MILIÖPARTIET

Miljöpartiet vill veta:

1. Vilka konsekvensanalyser har gjorts i de båda nämnderna för att
bedöma dessa besparingars risker?

Svar: [ Skolnämnden har verksamhetsanalyser genomförts innan
besparingarsförslag togs av nämnden, dessa togs fram av

verksamhetscheferna. Dessa redovisades för samtliga

nämndsledamöter den  5  februari och ingick även i underlaget till
beslutet som skickades ut i god tid, innan mötet. Dessa har också

funnits att tillgå på Sala.se sedan de skickades ut den 29 januari.
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l dokumentet framgår både förslag till besparing och konsekvenser
för besparing.

Efter taget beslut genomförs risk och konsekvensanalyser ur

arbetsgivar- och arbetsmiljösynpunkt för varje vidtagen åtgärd

tillsammans med facken innan verksamheterna väljer att verkställa

besluten.

De ekonomiska konsekvenserna redovisas också löpande vid varje

nämndsmöte samt rapporteras till kommunstyrelsen. Utifrån att

åtgärder verkställts. Tanken är också att problem som uppstår även
ska redovisas löpande till nämnden under samma punkt.

Den  5  mars redovisades barnkonsekvensanalyserna utifrån

fullmäktiges antagna barnkonsekvensblankett, ”  Barnchecklista

avseende FN:s konvention om barnets rättigheter,"samt antogs av
nämnden. Ett uppdrag till skolledningen gavs också på hur vi kan
—arbeta vidare med barnkonsekvensanalyserna för kommande beslut
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för att göra dessa ännu tydligare.

2.  Vilka  konsekvensanalyser planerar man att genomföra framöver?

Alla beslut som tas av nämnden som ger konsekvenser för barnen ska

redogöras på en barnkonsekvensblankett idag ”  Barnchecklista avseende

FN:s konvention om barnets rättigheter,” men vi i nämnden har beslutat att

titta vidare på hur vi kan utveckla det arbetet. Om förändring av

barnkonsekvensblanketten ska förändras behövs dock fullmäktigebeslut tas

om man vill ha liknade arbete i alla nämnder. Verksamhetskonsekvenser

utifrån tilldelad ram kommer att redovisas i Strategiskt inspel 2020.

3. När kommer resultaten av dessa konsekvensanalyser att redovisas?

Detta är en lite svår fråga att svara på, antingen så menar Miljöpartiet, när
kan vi se resultat av de åtgärder som redovisas och jämföra dem med
konsekvensanalyserna, eller så menar de när konsekvensanalyserna ska
redovisas? Att det blir konsekvenser på alla åtgärder vi genomför är ganska
självklart. Det kan följas upp via att vi sätter upp mål och indikatorer i

verksamhetsplanen och att vi redovisar fakta och konsekvenser inför beslut

om budget i strategiskt inspel. Så har vi tänkt. Inför varje beslut så behöver vi

politiker få så bra underlag som möjligt, där det framgår konsekvenser av de

beslut som kan komma att tas. Detta är något som vi vill förbättra och arbeta

vidare med för hela kommunen och var en av anledningarna till att vi tog

fram besparingar och konsekvensunderlaget inför de besparingar som skulle

ske 2019.

Ju bättre underlag de'sto tydligare prioritering måste vi göra, det ger också

tydlighet gentemot Sala kommun medborgare, vad vi som politiker ämnar

göra och Vilka konsekvensbeskrivningar som vi utgått från. När det gäller

beslut som tas i skolnämnden så ska Barnchecklista avseende FN:s

konvention om barnets rättigheter användas till dess att annat beslut tagits.

Hanna Westman

Ordförande i Skolnämnden
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Efter att Sala kommuns ekonomiska underskott för 2018 redovisats har Allians för Sala

beslutat att göra stora besparingar i främst Vård och omsorg samt Skolnämnden. Det

drabbar i stor utsträckning barn och ungdomar, våra äldre och människor i behov av

stöd  i  vardagen. Allians för Sala väljer att spara på de svagaste i vårt samhälle.

Miljöpartiet vill veta:

1. Vilka konsekvensanalyser har gjorts i de båda nämnderna för att bedöma dessa

besparingars risker?

2. Vilka konsekvensanalyser planerar man att genomföra framöver?

3. När kommer resultaten av dessa konsekvensanalyser att redovisas?

Ingela Kilholm Lindström

Miljöpartiet de Gröna i Sala


