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Omr chef särskolan, chef ek enheten

Besparingar i särskolan
05.150 04
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2006‐06‐21, § 74, att anta direktiv för att
utreda konsekvenserna av att permanent minska kostnaderna i särskolans
verksamhetsområde med 1 miljon kronor.
Områdeschefen Sveneric Malm har utrett frågan, bilaga 1 till denna paragraf.
Utredningen visar att minskning av budgeten innebär reducerad
personalstyrka med fyra elevassistenter eller 2,5 pedagogtjänster. Ett
alternativ till en sådan minskning är att integrera särskolan i grund‐ och
gymnasieskolan och därmed minska kostnaderna för lokaler och drift av eget
områdeskontor.
Förvaltningens förslag till beslut
Besparingar genomförs genom minskning av personalkostnaderna
motsvarande 1 miljon kronor.
Förhandling enligt MBL § 11 har hållits 2006‐11‐07.
Vid arbetsutskottet sammanträde yrkar ordföranden att arbetsutskottet
rekommenderar barn‐ och utbildningsnämnden reducera beloppet för
besparingar till 0,5 miljoner kronor.
Annika Sundström (v) yrkar att barn‐ och utbildningsnämnden föreslås
avvakta den juridiska prövningen av socialtjänstens ansvar för LSS‐insatser i
anslutning till särskolans skolskjutsar. Om denna prövning visar att
finansieringen ankommer på socialtjänsten reduceras anslaget för assistans
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vid skolskjutsar med 0,5 miljoner kronor i särskolans budget. Utredningen av
områdesorganisationen avvaktas innan beslut om andra besparingar tas.
Thomas Olofsson (fp) stöder Annika Sundströms (v) yrkande.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till barn‐ och utbildningsnämnden
för beslut.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar ordföranden att
ärendet återremitteras för att klargöra hur hög personaltäthet särskolan i Luleå
har i förhållande till kommunerna i fyrkanten.
Annika Sundström (v) stöder ordförandens yrkande med det tillägget att barn‐
och utbildningsnämnden föreslås avvakta den juridiska prövningen av
socialtjänstens ansvar för LSS‐insatser i anslutning till särskolans skolskjutsar.
Om denna prövning visar att finansieringen ankommer på socialtjänsten
reduceras anslaget för assistans vid skolskjutsar med 0,5 miljoner kronor i
särskolans budget. Utredningen av områdesorganisationen avvaktas innan
beslut om andra besparingar tas.
Thomas Olofsson (fp) yrkar att beslut tas idag.
Camilla Hansen (c) och Eva Haglund (mp) stöder ordförandens yrkande och
Annika Sundströms (v) tilläggsyrkande.
Ordföranden prövar yrkandet om återremiss mot Thomas Olofssons (fp)
yrkande och finner att yrkandet om återremiss vunnit bifall.
Då beslutet om återremiss vunnit bifall stöder Thomas Olofsson (fp) Annika
Sundströms (v) yrkande.
Ordföranden prövar det egna yrkandet om framtagande av uppgifter om
personaltäthet mot Annika Sundströms (v) mfl yrkande vari ingår
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tilläggsyrkandet att invänta prövning av ansvaret för assistans i skolskjutsar
och översyn av områdesorganisationen.
Ordföranden finner att det egna yrkandet vunnit bifall.
Annika Sundström (v) begär votering, vilket verkställs.
De som stöder ordförandens yrkande röstar ja och de som stöder Annika
Sundströms (v) mfl yrkande röstar nej.
Ingrid Norberg (s)
Leif Wikström (s)
Örjan Eliasson (s)
Brita Ström (s)
Annika Sundström (v)
Glenn Berggård (v)
Thomas Olofsson (fp)
Camilla Hansen (c)
Eva Haglund (mp)
Erika Josbrandt (kd)
Anneli Ahlbäck (s)
Sirpa Jacobsson (s)
David Nordström (s)
Ingrid Elisabeth Wikström (c)
Cecilia Morin (ns)

ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
nej
nej
nej
ja
ja
ja
nej
nej

Voteringen har utfallit så att 8 röstar nej och 7 röstar ja.
Ordföranden finner att Annika Sundströms (v) mfl yrkande vinner bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet för att
komplettera utredningen med uppgift om hur personaltätheten i särskolan i
Luleå förhåller sig till kommunerna i fyrkanten.
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Barn‐ och utbildningsnämnden avvaktar den juridiska prövningen av
socialtjänstens ansvar för LSS‐insatser i anslutning till särskolans
skolskjutsar. Om denna prövning visar att finansieringen ankommer på
socialtjänsten reduceras anslaget för assistans vid skolskjutsar med 0,5
miljoner kronor i särskolans budget. Utredningen av
områdesorganisationen avvaktas innan beslut om andra besparingar tas.
_____
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