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Reduktion av budget i gymnasieskolan
05.150 04
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2005‐11‐24, § 123, att uppdra till
förvaltningen att till i maj 2006 presentera ett förslag till hur budgeten för
gymnasieskolan kan reduceras med 2 % respektive 4 % med verkställighet
fr o m vårterminen 2007.
Områdeschefen för gymnasieskolan presenterar i bilaga 1 till denna paragraf
förslag i enlighet med uppdraget.
Förvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1, reduktion av budgeten med 2 %, fyra miljoner kronor:
En neddragning med sju lärartjänster från läsåret 2007/2008 och en höjning av
elevernas egenavgift för busskort med 250 kronor från läsåret 2006/2007 till
1 200 kronor per busskort. Gymnasieskolan får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att lägga ner charkinriktningen på
Livsmedelsprogrammet och automationsinriktningen på Elprogrammet från
läsåret 2007/2008.
Alternativ 2, reduktion av budgeten med 4 %, åtta miljoner kronor:
En neddragning med 15 lärartjänster, för att i fortsättningen motsvara
genomsnittet för större städer, från läsåret 2007/2008 och en höjning av
elevernas egenavgift för busskort med 250 kronor från läsåret 2006/2007 till
1 200 kronor per busskort. Gymnasieskolan får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att lägga ner charkinriktningen på
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Livsmedelsprogrammet och automationsinriktningen på Elprogrammet från
läsåret 2007/2008.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐05‐09.
Vid arbetsutskottets sammanträde meddelar Eva Nilsson (fp) att man
återkommer med förslag till beslut vid nämndens sammanträde.
Ordföranden lämnar följande förslag till beslut:
• Besparingarna i gymnasieskolan skall uppgå till 6 miljoner kronor.
• Det tidigare beslutet om egenavgift för busskorten ändras inte, d v s
egenavgiften justeras även fortsättningsvis med det belopp med vilket
LLT höjer kommunens kostnad.
• Skolchefen får i uppdrag att klarlägga det regelverk som styr
kommunens ansvar för skolskjutsar till fristående gymnasieskolor.
• Skolchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna till nedläggning av
charkinriktningen på livsmedelsprogrammet och automations‐
inriktningen på elprogrammet. Utredningen skall beskriva effekterna
av den samordning som kan uppnås genom läns‐ och
fyrkantssamverkan inom gymnasieskolan samt beakta behovet av
yrkesförberedande utbildning. Utredningen skall också beskriva
framtida samordningsvinster i gymnasiebyn.
Annika Sundström (v) stöder förslaget om besparing med 6 miljoner kronor
samt att kommunens skyldigheter beträffande skjutsar för gymnasieelever
klarläggs. Hon yrkar att den utredning som görs beträffande automations‐
inriktningen på elprogrammet också belyser utbildningens koppling till KY‐
utbildning med denna inriktning.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att det bifallits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
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ordförandens förslag med tillägget att det klarläggs om elprogrammets
automationsinriktning krävs för KY‐utbildning med samma inriktning.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde har Camilla Hansen (c),
Anna‐Karin Johansson (m), Thomas Olofsson (fp), Eva Nilsson (fp), Ingrid
Wikström (c) och Helene Brunström (m) följande yrkanden:
1

2

Skolchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att göra
charkinriktningen på Livsmedelsprogrammet kostnadseffektiv och
attraktiv i samverkan med branschen och övriga norrlandslän.
Skolchefen får i uppdrag att lägga ut städning och matlagning på
entreprenad för att på så sätt nedbringa kostnaderna.

Annika Sundström (v) och Eva Haglund (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden prövar Camilla Hansens (c) med flera yrkanden och finner att de
avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för c, m och fp reserverar sig mot beslutet.
__________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

