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HÄRRYDA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Interpellation

2021 -05-06
Diarienr

I

Diarieplanbetecl<n

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande
Besparingar i skolverksamheten
Det har kommit till min vetskap att <let kommer krävas besparingar inom skolan i Härryda
kommun om skolan ska kunna hälla sin budget. Det jag vet är att särskolan länge har varit
underfinansierad, och när nu elever mottagna i särskolan väntas öka under planperioden, sä.

tillfürs verksamheten inga resurser, utan <let planeras att "hy
vla " 1000 kr per elev dvs 6,5
Mkr i den" vanliga "grundskoleverksamheten för att dels finansiera särskolan med 4 Mkr och
dels realisera den planen für tidigare beslutade besparingar om 2,5 Mkr.
Det mäste vara fel att skolverksamheten i kommunen mäste göra besparingar när kommunens
ekonomi är stark och vara barn och ungdomar är framtiden. Det är viktigt med stöd till elever

som har <let svärare att ta emot kunskaper, sä att <lessa inte hamnar efter andra elever.

Mina frägor till välfärdsnämndens ordförande är:
-

vad viii ni göra för att förhindra besparingar inom skolan?

-

hur fungerar dialogen mellan skolpersonalen och kommunens tjänstemän?

-

hur rimmar besparingar i skolan med Alliansen uttalande om Sveriges bästa
skola?

Bengt Andersson
Vänsterpartiet i Härryda
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Svar på interpellation angående besparingar i skolverksamheten
Bengt Andersson (V) har i interpellation som inkom den 6 maj 2021 ställt följande frågor till välfärdsnämndens ordförande:
1. Vad vill ni göra för att förhindra besparingar inom skolan?
2. Hur fungerar dialogen mellan skolpersonalen och kommunens tjänstemän?
3. Hur rimmar besparingar i skolan med Alliansen uttalande om Sveriges bästa
skola?
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 105/2021.

Svar
1. Under året kan konstateras att ekonomin ser bättre ut än vad som tidigare var
känt. Som framgår av nämndens prognos för året görs extra insatser för att öka
studieron på vissa enheter genom bland annat personalförstärkningar, trots ett
ekonomiskt underskott i verksamheten. Nämnden har accepterat detta budgetöverskridande avseende grundskola och särskola.
Inför år 2022 planeras förstärkningar direkt till särskola samt en extra satsning
för att motverka effekterna som kan ha uppstått i samband med pandemin.
2. Rektorer har regelbundna uppföljningar med ekonom och verksamhetschef avseende budget, organisation och ekonomi. Lärare och skolpersonal har dialog
med rektor angående ekonomi och organisation på APT och enhetsråd.
3. Förvaltningen har delat på ekonomin för särskolan och grundskolan och särskolan har fått en egen ekonomi. Därför kan det se ut som en besparing men som i
själva verket bara är flyttade pengar. Alliansen har alltså inte gjort några besparingar på skolan – tvärtom.

Maria Kornevik Jakobsson
Ordförande välfärdsnämnden
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