2013-03-22

PRESSMEDDELANDE
Barn- och utbildningsnämndens förslag för en ekonomi i balans
Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun har den 20/3 beslutat att skicka barnoch utbildningsförvaltningens förslag för en ekonomi i balans till kommunstyrelse och senare
kommunfullmäktige. Förslaget innebär i korthet att all grundskoleverksamhet flyttas till
Nordmaling och att förskolan i Hörnsjö flyttar till Gräsmyr.
Barn- och utbildningsnämndens totala medel vid årets slut pekar på ett underskott på 9,2 miljoner
kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett sju olika alternativ för att minska kostnaderna för
nämndens verksamheter. Kostnader för lokaler behöver minska för att resurser istället skall kunna
läggas på pedagogisk verksamhet. Resultaten i Nordmaling behöver öka samtidigt som den totala
kostnaden för att barn- och utbildningsnämnden minskar. Antalet elever i grundskolan är inte fler än
att större delen av åldersgrupperna kan organiseras i tre parallella klasser.
Det enda alternativet som möjliggör att barn- och utbildningsnämnden kan få en budget i balans är att
all grundskoleverksamhet samlas i Nordmaling och förskolan i Hörnsjö flyttas till Gräsmyr. Ett sådant
beslut är av stor principiell betydelse för kommunen och enligt kommunallagen skall ett sådant beslut
därför fattas av kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag innebär:







F-1: Levarskolan, 3 parallella klasser/ålderskull
2-4: Kyrkovallens skola, 3 parallella klasser/ålderskull
5-6: Artediskolan, 3 parallella klasser/ålderskull
7-9: Artediskolan, 3 parallella klasser (som idag)
Skolbarnomsorg erbjuds även i Gräsmyr och Håknäs
Förskolan Hörnsjö flyttas till Gräsmyr

Det kommer att hållas dialogmöten där ordförande och vice ordförande deltar.
Skolan i Nordmaling står inför en stor utmaning när det gäller att förbättra resultaten. Detta är en
huvudfråga för barn- och utbildningsnämnden. Skolorna måste ges nödvändiga resurser så att barn och
elever kan ges förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Barn- och
utbildningsnämnden måste därför ha ekonomiska marginaler för att kunna göra satsningar i syfte att
höja resultaten. Skolan och förskolan i kommunen måste planeras utifrån hur den bäst tillgodoser
barns och elevers behov av en pedagogiskt välutvecklad verksamhet.
Huvudmannen har ett ansvar för en effektiv resursfördelning och att styra resurserna dit behoven är
som störst. Små verksamheter har höga kostnader och finansieras av andra verksamheter med
underfinansiering i de andra verksamheterna som följd. I en splittrad skolorganisation finns det en
betydande risk att elever får olika förutsättningar för sitt lärande beroende på vilken skola eleven går i.
Barn- och utbildningsnämnden grundar sitt beslut på följande parametrar:


Kostnadsminskning som totalt sett ger barn- och utbildningsnämnden förutsättningar att kunna
uppfylla balanskravet.
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En organisation som säkerställer att alla barn och elever får en likvärdig utbildning.
En organisation som säkerställer att resurser fördelas efter barns och elevers behov.
En omfördelning av resurser från lokalkostnader till resurser för kvalitetshöjning och
utveckling av verksamheten.
En organisation som säkerställer att kravet på lärarlegitimation och ämnesbehörighet
tillgodoses.
En organisation som minimerar riskerna för att vårdnadshavare väljer annan skolkommun.

Mer information:
Barn- och utbildningschef
Erik Lenne
Telefonnummer: 0930-14157
E-post: erik.lenne@nordmaling.se
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tomas Johansson
Telefonnummer: 070-372 97 54

E-post: tomas.johansson@nordmaling.nu
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