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 Skolnämnden 

 

Rättelse av protokoll skolnämnden § 54 per den 2019-06-18 

INLEDNING 

Rättelse av Skolnämndens protokoll från den 18 juni 2019, Budgetarbete 2020. 

Förslag åtgärder för att nå budgetbalans 2020, utifrån de budgetramar som 

kommunstyrelsen preliminärt fördelat i anvisningarna (SKN § 54 2019). 

Protokollet anger felaktig text.  

Beslut 

Skolnämnden beslutar 

att Skolnämndens protokoll per den 2019-06-17 § 54 ändras enligt nedan: 
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Dnr 2019/900 

§ 54 Budgetarbete 2020. Förslag åtgärder för att nå 
budgetbalans 2020, utifrån de budgetramar som 
kommunstyrelsen preliminärt fördelat i anvisningarna 

INLEDNING 

Skolnämnden har fått preliminära ekonomiska ramar inför 2020. 

Den ram som kommunstyrelsen preliminärt beslutat i budgetdirektiven gav 548 788 

tkr till Skolnämnden 2020. 

Barn och Utbildning hade inför beslutet förberett sig för en ram som låg cirka 2,8 

mkr över den nivån. Även den ramen krävde vissa besparingar, vilka dock till största 

del bedömdes kunna rymmas inom de marginaler som finns för extraordinär 

återhållsamhet och beräkning av exempelvis lönekostnadsökningarna. Sådana är 

svåra att exakt ange, särskilt i tider då arbetsmarknaden är rörlig. 

Ytterligare besparingar behöver nu alltså förberedas och åtgärder vidtas så snart 

som möjligt för att få helårseffekt 2020. Vi utesluter för närvarande nedskärningar i 

undervisningen eller större grupper i förskolorna, eftersom det leder till att Sala 

kommun riskerar att mista stora statsbidragsbelopp. 

De åtgärder som behöver vidtas är alltså inom andra områden. Vi fortsätter därför 

att titta på administrations- och ledningsresurser, lokalanvändning, pedagogiska 

måltider och kulturskolans volym. 

Även antalet enheter kan behöva ses över, för att nå besparingar på längre sikt.  

Totalt bedöms verksamhetsnivån i dagsläget behöva minskas med 4,5 mkr, Genom 

att åtgärder vidtas redan nu, leder det till besparingseffekter även 2019, vilket kan 

minska skolnämndens prognosticerade underskott. 

I det preliminära budgetarbete som pågått innan beslutet, har åtgärder föreslagits.   

Beredning 

Skrivelse per den 11 juni 2019. 

Henric Sjöblom, tf. skolchef, Benny Wetterberg, utredare, Daniel Ahlin, 

verksamhetscontroller har deltagit i handläggningen.  

Yrkanden 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar 

att föreslå skolchefen gå vidare med minskade kostnader för lokalutnyttjande som 

beräknas ge 1-1,2 mkr i besparingseffekt 2020,  

att stoppa ytterligare nedskärning inom Kulturskolan tills dess att ny ram för 2020 

antagits av kommunstyrelsen i november och att kvarvarande underskott tas inom 

ram för hela skolan, om Kommunstyrelsen tar kostnaderna för Åkraskolans moduler 

samt  
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Fortsättning § 54 

att vid ett nej från kommunstyrelsen, anta de besparingsåtgärder inom nämndens 

verksamheter som föreslagits enligt skolledningens bilaga ” Förslag åtgärder för att 

nå budgetbalans 2020”, i det fall Socialdemokraternas budgetram på 548 788 tkr 

antas i fullmäktige och inget annat beslutats. 

Amanda Lindblad (S) yrkar att skolnämnden beslutar 

att till budgetprocessen 2020 hänskjuta övertagande av den extra kostnaden för 

Åkra modulskola på 4 mkr till Kommunstyrelsen,  

att frigöra lokaler från Barn och Utbildnings verksamhetsområden som motsvarar 

minskningar av lokalhyror motsvarande minst 1,2 mkr,  

att möjligheterna till en administrativ effektivisering för Barn och Utbildnings 

verksamheter motsvarande 0,5 mkr utreds och presenteras skyndsamt till 

nämnden,  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vaktmästeriet inom Sala kommun,  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vikariesamordningen i Sala kommun, 

att hemställa till Kommunstyrelsen att tillhandahålla de digitala förutsättningar som 

krävs för att möjliggöra effektivare information, administration och digital 

handläggning för Barn och Utbildning. 

Ajournering 

Ordförande begär tio minuters ajournering. 

Fortsättning yrkanden 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar dessutom att skolnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att kostnaderna för Åkraskolans 

moduler övertas av kommunstyrelsen 2020 med -4 mkr,  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vaktmästeriet inom Sala kommun,  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vikariesamordningen i Sala kommun samt 

att uppdrag redovisas i oktober 2019. 

Louise Eriksson (SD) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på eget förslag mot Amanda Lindblads (S) yrkande 

och finner eget förslag bifallet.  

Votering  

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Den som stödjer ordförandes förslag röstar ja, den som stödjer Amanda 

Lindblads (S) yrkande röstar nej.  

Fortsättning § 54 
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Vid omröstning avges fyra ja-röster: Bengt Larsson (C), Viveca Molin (M), 

Hanna Westman (SBÄ), Gustaf Eriksson (C) och tre Nej-röster Amanda 

Lindblad (S), Louise Eriksson (SD), Gulnaz Haci (S). 

BESLUT 

Skolnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att kostnaderna för Åkraskolans moduler 

övertas av kommunstyrelsen 2020 med -4 mkr,  

att föreslå skolchefen gå vidare med minskade kostnader för lokalutnyttjande som 

beräknas ge 1-1,2 mkr i besparingseffekt 2020,  

att stoppa ytterligare nedskärning inom Kulturskolan tills dess att ny ram för 2020 

antagits av kommunstyrelsen i november och att kvarvarande underskott tas inom 

ram för hela skolan, om Kommunstyrelsen tar kostnaderna för Åkraskolans moduler 

samt  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vaktmästeriet inom Sala kommun,  

att hemställa till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att samordna och 

effektivisera vikariesamordningen i Sala kommun samt 

att uppdrag redovisas i oktober 2019. 

Reservation 

Amanda Lindblad (S) och Gulnaz Haci (S) samt Louise Eriksson (SD) reserverar sig 

till förmån för Amanda Lindblads (S) yrkande.  

Skriftlig reservation 

Amanda Lindblad (S) och Gulnaz Haci (S) lämnar följande skriftliga reservation: 

Vi reserverar oss mot beslutet mot bakgrunden av hanteringen av ärendet. I nuläget 

är endast ett budgetdirektiv med en preliminär budgetram antagen. Vi vet redan i 

nuläget att ramen kommer att förändras under hösten när statliga medel 

tillkommer, och när omfördelningar mellan verksamheterna görs. Vi anser därför att 

det är onödigt att fatta beslut nu om vad som ska hända efter att en budget antas 

senare i vinter. Det kommer finnas gott om tid att göra justeringar då som också 

kommer kunna vara med rimliga. Då finns också tid att inhämta den information 

som utredningarna kommer bidra med. Vi motsätter oss också en hantering där vi 

pekar ut verksamheter som inte ska göra besparingar när det faktiskt inte finns 

några beslut om att göra besparingar. I övrigt ser förslagen så pass lika ut eftersom 

Allians för Sala valde att lyfta in flera av våra förslag och formuleringar.  

Vi står fortsatt bakom vårt förslag som tar ett helhetsansvar för skolan i Sala 

kommun, där det inte krävs minskad lärartäthet, större barngrupper eller någon 

neddragning av Kulturskolan.  

 

_______ 


