
ALE. Barn- och ung-
domsnämnden har gett 
förvaltningen i upp-
drag att inom en månad 
lämna ett nytt budget-
förslag för 2007.

De strama förutsätt-
ningarna kräver stora 
förändringar.

Enligt vad tidningen 
erfar kommer Starr-
kärrsskolan att anpas-
sas till förskola, Ala-
forsskolan stängs, och 
samtliga elever från 
båda skolorna (6-12 år) 
flyttas till Himlaskolan.

I december fattade Barn- och 
ungdomsnämnden beslut om 
budgeten för 2007. Problemet 
var att nämnden egentligen 
inte lyckades få ihop den. De 
tvingades anta en budget som 
var 8 miljoner kronor större 
än den ram kommunfullmäk-
tige fattat beslut om. Kom-
munstyrelsen har nu tydligt 
markerat att Barn- och ung-
domsnämnden måste anta en 
ny budget och anpassa verk-
samheten efter de medel som 
nämnden tilldelats.

– Uppdraget är väldigt tyd-
ligt och vi har från nämndens 
sida givit förvaltningen i upp-
drag att återkomma med ett 
nytt underlag. Det kommer 
innebära stora förändring-
ar och en hel del bekymmer-
samma beslut, säger Barn- 

och ungdomsnämndens ord-
förande Eje Engstrand (s).

De ekonomiska problemen 
bottnar i en omfattande struk-
turförändring i skolan. På två 
år har antalet grundskoleele-
ver blivit 360 färre samtidigt 
som antalet barn i barnom-
sorgen ökar kraftigt. Detta 
medför bland annat ett för-
ändrat personalbehov.

Minska personal
– Totalt sett behöver vi 
minska personal, men det be-
höver inte betyda att lärartät-
heten per elev blir sämre, på-
talar Engstrand.

Störst bekymmer är det i 
det centrala skolområdet, där 
uppstarten av Ahlafors Fria 
skola skapat helt nya förut-
sättningar för den kommu-
nala skolan.

– Vi kommer att ha både 
övertalig personal och tomma 
lokaler, vilket skapar ekono-
miska konsekvenser. Vi tittar 
nu på olika sätt att lösa detta 
på. Ett förslag, och det är 
det mest troliga, är att Starr-
kärrsskolans och Alaforssko-
lans elever flyttas till Himla-
skolan. Starrkärrsskolan görs 
då om till en ren förskola och 
Alaforsskolan stängs, säger 
Engstrand men tillägger:

– Problemet är att även en 
tom skola kostar och därför 
kommer förvaltningen att 
utreda vilken form av verk-

samhet som skulle kunna 
flytta in i Alaforsskolan.

Förändringarna är tänkta 
att träda i kraft till hösten. 
Då först får etableringen av 
Ahlafors Fria skola sitt stora 
genomslag. Drygt 200 elever 
kommer då att gå i friskolan. 
Till dess gäller det att kom-
munen har hunnit anpassa lo-
kaler och personal till betyd-
ligt färre elever.

– Lagstiftningen gör det 
väldigt besvärligt för små 
kommuner där friskolor eta-
blerar. Först tar friskolor-
na pengar ur den kommu-
nala budgeten för det antalet 
elever som lockas över och 
sedan får kommunen ta kost-
naderna för det omställnings-
arbete som måste genomför-
as. Konsekvenserna blir ofta 
tomma lokaler och personal-
neddragningar – sådana om-
ställningar kostar mycket 
pengar för skattebetalarna, 
tydliggör Engstrand.

3 Mkr extra
Inledningsvis var det 15 mil-
joner kronor som saknades i 
Barn- och ungdomsnämn-
dens budget. Kommunsty-
relsen har därefter tillskjutit 
3 miljoner som ersättning för 
tidigare Wernersson-pengar. 
Åtgärderna i norra skolom-
rådet, där Hålanda försko-
la stängs och Alvhemsskolan 
blir förskola ska ge en bespa-

ring på 2,4 Mkr, lika mycket 
hoppas man spara på föränd-
ringen i Starrkärr och Ala-
fors.

– Då återstår 7,6 Mkr att 
spara in och det är en mer 
rimlig uppgift. Det kommer 
förhoppningsvis att kunna ske 
genom personalneddragning-
ar, förklarar Engstrand.

I början av mars ska Barn- 
och ungdomsnämnden ta 
beslut om en ny budget. Om 
de beskrivna åtgärderna inte 
räcker för att få ekonomin i 
balans har förvaltningen sig-
nalerat i en konsekvensbe-

skrivning om vad som kan bli 
aktuellt att göra.

Det är en minst sagt svart 
lista, som bland annat säger 
att:
•  Minska taxistödet till sär-

skolan
•  Minska datortätheten i 

skolan med 10%
•  Datorutbyggnaden i försko-

lan flyttas fram
•  Modersmålsundervisningen 

effektiviseras
•  Se över fritidstaxorna och 

bland annat ta bort 0-taxan
•  Avvakta med att utöka an-

talet barnomsorgsplatser 

genom att dubblera kötiden 
från 4 till 8 månader

• Avveckla simhallen.

– Jag hoppas självfallet att 
inget av detta ska behöva bli 
aktuellt. Det är inga åtgärder 
man vill vidta, men vissa för-
ändringar måste vi bara göra 
när pengarna inte räcker. Det 
gäller att göra det bästa av si-
tuationen, avslutar Eje Eng-
strand.
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Förändringar väntar i centrala skolområdet

Alaforsskolan kan bli tom om Barn- och ungdomsnämnden beslutar att samla alla elever i Ala-
fors och Starrkärr på Himlaskolan.
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