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Bildnings- och lärandenämnden ansöker om tilläggsanslag för 2013 med 1,9 mkr. 
Detta för att inte behöva minska på lärartätheten i grundskolan i alltför snabb takt. 
En utförlig muntlig redogörelse lämnades till kommunstyrelsens ledningsutskott 
2013-04-08 i samband med genomgång av nämndens startegiska plan för 
kommande planperiod. 

Om nämnden tillförs ett tilläggsanslag enligt önskemål kan de nedskärningar som 
behöver göras i verksamheten ske i långsammare takt och genomföras på ett mer 
planerat sätt. I bifogad skrivelse redogör förvaltningschef j uneAnn Wincent för den 
ekonomiska situationen inom Bildnings- och lärandenämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta; 

.!ill tillföra Bildnings- och lärandenämnden ett tilläggsanslag motsvarande 1, 9 mkr 
för 2013. 
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Ansökan om tilläggsanslag från Bildnings- och lärandenämnden 
samt resursfördelningsnycklar i grundskolan. 

INLEDNING 
Bildnings- och lärandenämnden ansöker om tilläggsanslag för 2013 med 1,9 mkr. 
Detta for att inte behöva minska lärartätheten i grundskolan i alltfOr snabb takt En 
utförlig muntlig redogörelse lämnades till kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-
04-08 i samband med genomgång av nämndens strategiska plan för kommande 
planperiod. 

Samtidigt beslutades resursfördelningsnycklar i grundskolan p g a att den 6 februari 
2013 bordlade Bildnings· och lärandenämnden frågan om grundskolans budgetram 
till sammanträdet den 10 april. 

Beredning 
Bilaga Begäran om tilläggsanslag 2013 från skolchef JuneAnn Wincent 
hid.nr 2013.846 

• Bilaga 1 Skrivelse Begäran om tilläggsanslag 2013, 2014 och 2015 från 
kanslichefBenny Wetterberg hid.nr 2013.11 

• Bilaga 2 Driftbudget verksamhetsområde från ekonom Jens Johansson 
hid.nr 2013.125 

Skolchef J uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (SJ yrkar att Bildnings· och lärandenämnden beslutar 

.!ill Bildnings· och lärandenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar att tillföra Bildnings- och lärandenämnden ett 
tilläggsanslag motsvarands 1,9 mkr för 2013 
att under förutsättning att fullmäktige förstärker förvaltningens ram, fastställa 
grundskolans budgetram enligt förvaltningens förslag till sammanträdet den 6 
februari, men att den föreslagna generella minskningen av i snitt 0,5 lärare per 100 
elever tas bort 
.!ill om ramförstärkningen understiger de begärda 1,9 mkr uppdra till förvaltningen 
att anpassa lärartätheten till de ramar som stä r till förfogande. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

.!ill Bildnings- och lärandenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar att tillföra Bildnings· och lärandenämnden ett 
tilläggsanslag motsvarands l, 9 mkr för 2013 

att under förutsättning att fullmäktige förstärker förvaltningens ram, fastställa 
grundskolans budgetram enligt förvaltningens förslag till sammanträdet den 6 
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februari, men att den föreslagna generella minskningen av i snitt 0,5 lärare per 100 
elever tas bort 

iill om ramförstärkningen understiger de begärda 1,9 mkr uppdra till förvaltningen 
att anpassa lärartätheten till de ramar som står tlll förfogande. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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) UNEANN WlNCENT 
Förvaltningschef 

SKRIVELSE 

Begäran om tilläggsanslag 2013 

Kommunstyrelsen 
salakommun 

Bildnings- och lärandenämnden har uppdragit till skolförvaltningen att redogöra för 
behovet av tilläggsanslag för att minska risken för kvalitetsförsämringar inom 
skolverksamheten i Sala kommun. 

Skolförvaltningens bedömning 
skolförvaltningen arbetar efter inriktningen att bästa möjliga ekonomiska 
hushållning skall eftersträvas. Då det finns utrymme att organisera verksamheten på 
ett effektivare sätt, kan åtgärder som minskar kostnaderna genomföras, utan att 
kvaliteten därmed riskeras. Mot bakgrund av den budget som fullmäktige fastställde 
den 17 december, måste dock förändringar genomföras i så snabb takt att kvaliteten 
äventyras. Ett tilläggsanslag på 1,9 milj för att minska lärartätheten i grundskolan 
skulle innebära en långsammare takt i neddragningen och undvika snabba 
förändringar och nya grupperingar i befintliga grupper på högstadiet 

Det generella besparingskravet på O,Siärare per 100 elever riskerar att påverka 
kvaliteten i grundskolan. 

För att genomföra denna anpassning i en rimlig takt, behöver budgeten i 
verksamhetsplanen förstärkas enligt följande: 

2013 2014 2015 

Ackumulerat +1,9mkr +4,1 mkr +3,1 mkr 

Förändring +1,9 +2,2 -1 mkr 
mellan åren 

För att lyckas med att genomföra dessa förändringar utan att kvaliteten försämras, 
måste de åtgärder som vidtas i övrigt komma verksamheten till del, och inte räknas 
bort i ramen som ytterligare besparingar. Den årliga reduceringen av lärartätheten 
beräknas utifrån läsår, det vill säga fem månader per kalenderår. 


