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BARN OCH UTBILDNING
Skolnämnden

Budgetdirektiv för 2020 - barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys görs enligt Sala kommuns barnchecklista.
Påverkar beslutet barn? Svar: Ja.
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Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Svar:
Samtliga åtgärder som beskrivs i konsekvensbeskrivningen har negativ inverkan för
barn.
-

Uppsägning av lokalytor i gymnasieskolan skapar viss osäkerhet kring hur
vissa utbildningsmoment på bland annat fordonsprogrammet och
teknikprogrammet skall kunna utföras.

-

Reducering av kulturskolans budget innebär att barn och ungdomar som vill
lära sig, utveckla och utöva färdigheter inom kulturområdet på sin fritid, får
minskade möjligheter till detta.

-

Reducering av vissa kostnadsfria pedagogiska måltider innebär att personal
inte alltid kommer att äta tillsammans med barnen och äta samma mat,
vilket kan ha betydelse för socialisering vid matbordet och påverkan av
förebilder vilket kan påverka vissa barns förhållningssätt till mat.

-

Nedskärningar på ledningsnivå leder bland annat till att det systematiska
arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet försvagas.

-

Ur ett helhetsperspektiv innebär beslutet att andra viktiga områden har
fredats från nedskärningar. Lärartäthet, barngruppernas storlek i förskolan
och de riktade resurserna till barn och elever i behov av särskilt stöd fredas
från nedskärningar, liksom de medel som står till förfogande för
kvalitetssäkringsstöd, för att små enheter skall kunna organisera
undervisningen med rimligt stor åldersspridning i grupperna.

De åtgärder som vidtas får samtidigt ställas i relation till konsekvenserna av att
skolnämnden eller Sala kommun förbrukar mer pengar än som står till förfogande.
Det i sig kan få betydligt större och långsiktigt negativa konsekvenser för
kommunens möjlighet att ge barnen och eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Besluten har fattas under avvägning av sådana perspektiv.
Flera åtgärder för att minska konsekvenserna behöver påbörjas. Det handlar bland
annat om att i samverkan med civilsamhället finna kompensatoriska insatser.
Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja, genom denna barnkonsekvensanalys.
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Barn och Utbildning
Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas? Ja, eftersom medel till
undervisning och förskoleverksamhet och för barn i behov av särskilt stöd förblir
oförändrat, trots nedskärningar i övrigt.
Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Nej, Barn och Utbildning har inte
diskuterat frågan med barn och ungdomar. Frågan är av politisk karaktär där
ansvaret ligger hos dem som ansvarar för helhetsbilden – där olika kommunala
ansvarsområden och intressen ställs mot varandra.

