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INLEDNING 
Anitha Barrsäter, Monica Hjalmarsson, Marie-Sophie Berntröm, Annica Törnros, 
Beatrice Björkskog, Nina och Patrik Wisell samt lngmari Ekman har 2012-03-26 
inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2013/96/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/96/2, information från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2013/96/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 91 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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SALA Reviderad Bil~ga KS 2013/96/1 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 

Svar på medborgarförslag, "Hur har pengarna som destinerats till 
högstadieskolorna egentligen använts?" 

Anitha Barrsäter, Monica Hjalmarsson, Marie-Sophie Bernströ m, Annica Törnros, 
Beatrice Björkskog, Nina Wisell, lngmari Ekman och Patrik Wisell inkom den 26 
mars med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna vill ha en redovisning av 
hur pengarna, som destinerats till skolnämnden för att säkerställa driften av 
högstadieskolorna i Sala stad och Västerfärnebo, har använts. 

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämn den. 

Skolnämnden ger i sitt yttrande en förklaring till nämndens ekonomiska situation 
kring högstadieskolorna. 

Inför 2009 tillsköt kommunfullmäktige medel bland annat för att bevara 
högstadieskolorna. De extra medel som tillsköts kan inte avläsas i form av 
verksamhetsökning. Medlen har i själva verket använts för att undvika 
nedskärningar som annars skulle blivit nödvändiga. Under åren därefter behövde 
fördelningen mellan verksamhetsområden justeras till följd av att elevantalet på 
främst högstadieskolorna minskade medan barnantalet i förskolan ökade. 
Sammanfattningsvis blev det ingen förstärkning av högstadiets budget, utan en 
utebliven nedskärning. 

På begäran av oppositionsrådet Carola Gunnarsson (C) m fl i Alliansen redovisade 
skolförvaltningen på kommunstyrelsens ledningsutskott den 11 december 2012 
kompletterande uppgifter (se bifogad skrivelse). 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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II'DII SAlA Bilaga KS 2013/96/2 ICiJ KOMMUN 

sKOLFÖRVALTNINGEN 
Benny Wetterberg 

INFORMATION 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av ekonomiska effekter av flytt av Västerfärnebo 7-9 

Motiv till flytt av Västerfårnebo 7-9 
Det bedömdes som utsiktslöst att möta nya lagkrav och bibehålla en likvärdig 
kvalitet i Västerfärnebo 7-9 utan orimligt stora ekonomiska tillskott.! övrigt fanns 
inga ekonomiska argument för flytt. Det fanns med andra ord inga uttalade sparkrav 
bakom flytten. 

Ekonomisk situation för Västerfärnebo 7-9, våren 2012 
Utöver tilldelning enligt den resursfördelningsmodell som omfattar alla skolor fick 
Västerfärnebo 7-9 kvalitetssäkringsstöd för att kompensera det låga elevtalet med 
1,2 mkr i kvalitetssäkringsstöd. Under våren aviserade rektor ett underskott på 0,8-
1,0 mkr för 2012. Det fanns en stor oro för att det var på väg att öka ytterligare. 

Skolnämnden fick inför 2009 cirka 3,5 mkr i nettotillskott för att klara att ha en 
högstadieorganisation med tre skolor. Detta baserades på förvaltningens redovisade 
merkostnader för organisationen, jämfört med att ha all högstadieverksamhet i Sala 
tätort. 

Det baserades även på att Västerfärnebo skulle få behålla sina tappade elever i 
mycket större utsträckning än beräknat- 20-25 o/o valde annan skola, vilket ökade 
snedfördelningen mellan enheterna och därmed de kostnader som låg till grund för 
ramförstärkningen. 

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR VID FLYTtEN AVVÄSTERFÅRNEBO 7-9 

Generell fördelning av medel till den nya skolan 
"Elevpengen" följde med eleverna till den nya skolan- i huvudsak Ekebyskolan. Den 
är cirka 45 tkr per elev och motsvarar hälften av bruttokostnaderna för en elev. 
Pengarna räcker tilllärarresurser, läromedel, kost, etc men inte till lokaler, 
skolskjutsar och andra kostnader som enheten inte kan påverka. 

1,2 mkr för kvalitetssäkringsstöd följde dock inte med i Valla/Ekebys nya budgetar. 
Det togs bort redan hösten 2012 i dessa skolors budgetar och är alltså redan sparat. 
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INFORMATION 

SALAKOMMUN 
Skolförva!tningen 
Box 304 
733 25 SAlA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 
Växel: 0224-553 91 
Fax: 0224-77446 
skf@sala.se 
www.sala.se 

Ben ny Wetterberg 
Kanslichef 

Benny.Wetterberg@sala.se 
Direkt: 022.4-554 86 



skolförvaltningen 

Hyreskostnader 
Från och med 2013 har vi 0,7 mkr i minskade hyror. 
Förvaltningen hade räknat med att kunna lämna mycket mer lokaler. Men 
skolbiblioteket är samtidigt ortens bibliotek Vi behöver därför komma överens om 
hur detta skalllösas på ett acceptabelt sätt för såväl skolan som för stadsbiblioteket. 
Därför räknar förvaltningen i grova drag med att hyrorna i Västerfärnebo kan 
reduceras med ytterligare 0,5 mkr. 

Effektivare organisation 
Det som återstår är alltså den besparing på l mkr som Valla/Ekeby ålagts i sparkrav, 
till följd av att organisationen kan göras effektivare i dessa skolor, när elevtalet ökat 
tack vare Västerfärneboeleverna. 

Flytten har också en viktig del i att göra det möjligt att minska lärartätheten 
generellt i kommunen med O,Slärare/100 elever, något som finns med i 
skolnämndens anvisningar inför beslut 9 januari om fördelning mellan 
verksamhetsområden. 

Ledning och administration 
En rektorstjänst och framtida möjligheter till effektivare administration ger 
därutöver drygt l mkr i besparingar, alltså en total nettominskning hittills med 
drygt 2 mkr. 

skolskjutskostnader 
Förvaltningen räknade 2008 med kostnadsökningar för skolskjuts om högstadiet 
flyttats då, med cirka 800 tkr. Det kan ha varit i underkant, och baserades på en grov 
överslagsberäkning av en extra skolskjuts från Västerfärnebo, ett 50-tal busskort. l 
övrigt skulle kostnaderna kunna rymmas i att trafiken från den omgivande bygden 
omdirigerades till Sala istället för till Västerfärnebo. 

Förvaltningen har ingen detaljkännedom om vad de faktiska kostnaderna egentligen 
blev, men konstaterar att den merkostnad som belastat nämnden blev 1, 9 mkr, dvs 
nästan 24 tkr per berörd elev. Det är cirka 135 kronor per elev och läsdag. Då ska 
man veta att de flesta av dessa elever redan åkte skolskjuts - så detta är 
merkostnaden för att åka till Sala istället för Västerfärnebo. Många av eleverna åker i 
VL:s reguljärtrafik, som redan fanns. Linjen från Kilbo till Sala var enligt de uppgifter 
förvaltning och nämndrepresentanter uppfattat i muntliga kontakter med 
transportrenheten, redan planerad- men i och med flytten hamnade den som en 
kostnad hos skolan. Det kan också bedömas som rimligt att kostnader för en del 
kollektivtrafik som inte längre är nödvändig ur skolskjutssynpunkt räknas bort ur 
kalkylen, exempelvis turen mellan Ransta och Västerfärnebo. 

Förvaltningen menar också att en översyn av skolskjutskostnaderna i området 
behöver göras. En spontan reflektion är att om man även inräknar tidigare 
kostnader skulle kanske de specifika skolskjutskostnaderna bli lägre om 
bussturerna helt ersätts av taxitransporter, vilket i andra sammanhang kan förefalla 
som orimligt dyrt. 
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skolförvaltningen 

Minskade kostnader för kvs~stöd 

Minskade kostnader för hyror 

Effektivisering av högstadieorg. 

Rektorstjänst 

Administration 

Ökade kostnader för kollektivtrafik 

TOTALT NETTO 

Ytterligare hyresförändring, pre!. uppskattad 

Ifrågasatt skolskjutskostnad prel, uppskattad 

HELÅRSEFFEKT 

+1,2 mkr 

+0,7 mkr 

+1,0mkr 

+0,7 mkr 

+0,4mkr 

-1,9 mkr 

2,1 mkr 

O,Smkr 

l,Omkr 
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Bilaga KS 2013/96/3 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sala kommun 
Ink. 2012 ·03- 2 S 

733 25 SALA '&r2. J &l::Y IAklol'•ga 
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Hur har pengar som destinerats till högstadieskolorna egentligen använts? 
I ett tidigare beslut i kommunfullmäktig 2010-06-23 beslöt man att tillskjuta 
pengar till skolnämnden för att säkerställa driften av högstadieskolor i både Sala 
stad och Västerfärnebo. 

Vid en kontakt som togs med skolförvaltningens ekonom 2012-03-12 uppgavs 
att pengarna som utökats i ramen "Skolstrukturen Högstadieskolor" hade gått till 
grundskolans budget och bidragit till att lärartätheten har bibehållits generellt. 
Pengarna gick alltså inte enbart till högstadieskolorna eftersom 
skolförvaltningens fördelningssystem inte ser ut på det viset, detta enligt 
skolförvaltningens ekonom. Vi anser att förvaltningen inte har följt det beslut 
som man tagit i kommunfullmäktige där dessa extra pengar var aviserade till att 
behålla skolstrukturen med högstadieskolor i Sala stad och Västerfärnebo. 

Beslutet som det står i den strategiska planen. 

• Kommunstyrelsenj-fullmäktige ger i uppdrag till skolnämnden att 

Förändring av ram: skolstruktur Högstadieskolor 
Hösten 2009 infördes fritt val av högstadieskola vilket innebär att elever och 
föräldrar har möjlighet att prioritera vilken högstadieskola som ungdomarna 
skall gå i. För att möjliggöra detta erbjuds eleverna busskort på VL-bussarna i de 
fall som inte ordinarie skolskjuts kan erbjudas. 
Antalet elever på grundskolans högstadium minskar markant. För att möjliggöra 
en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökas 
skolnämndens ram med ytterligare l 700 tkr för år 2011- 2013 utöver de 
2 000 tkr som tillfördes i budget 2010. 

Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor 
skolnämnden 2011 2012 2013 
skolstruktur Högstadieskolor 1 700 tkr 1 700 tkr 1 700 tkr 

Antagen2010-06-23, Reviderad 2010-12-21 

Medborgarförslag 

Vi yrkar 

• att Sala kommun på ett tydligt sätt redovisar för medborgarna hur 
skolnämnden använt de extra pengar som man tidigare fått i anslag för att 
behålla skolstrukturen för högstadieskolorna både i Sala stad och i 
Västerfärnebo. 

• att Sala kommun på ett tydligt sätt redovisar vilka åtgärder, förutom 
tillförand et av extra pengar, som man vidtagit för att möjliggöra den 
skolstruktur som man i kommunfullmäktige beslutat om. 

Medborgarförslag 2012-03-25 1/2 



Västerfärnebo 2012-03-25 
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Anitha Barrsäter · · 
590818-6900 
Fallänge 106 
775 96 KRYLBO 
0224-703 48 
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Marie-Sophie Bernström 
800511-6960 
Färnebo Björsbo 110 
733 62 VÄSTERFÄRNEBO 
0224-700 54 
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??-' Beatrice Björkskog / 

800223-6902 
Västerbykil 280 
775 96 KRYLBO 
0226-600 28 

lngmari Ekman 
540402-6949 
Norbergsvägen 21 
733 60 VÄSTERFRÄNEBO 
0224-74 03 95 

Medborgarförslag 2012-03-25 
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Monica Hjalmarssdn 
710112-6907 
Sörgärsbo 161 
733 61 VÄSTERFRÄNEBO 
0224-74 40 62 

Annica Törnros 
730407-6966 
Avestavägen 6 
733 60 VÄSTERFRÄNEBO 
0224-74 02 31 
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NJina Wisell 
800930-6948 
Klockarbo Skoglunda 
775 96 KRYLBO 
0224-710 00 
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Patrik Wisell 
710705-1430 
Klockarbo Skoglunda 
775 96 KRYLBO 
0224-710 00 
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