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Vi känner stor oro inför det sparförslag som presenterats. Vi skolledare har inte varit 

delaktiga i processen eller de sparförslag som lagts fram. Enligt samverkansavtalet ska viktiga 

beslut föregås av en process och dialog mellan olika aktörer. Så har inte skett, vi har endast 

blivit informerade och inte fått möjlighet att lyfta egna förslag i samverkan utan endast som 

bilagor till protokollet, vilket är en arbetsgång vi inte känner igen och som strider mot syftet 

med samverkan. Vi ifrågasätter också de siffror och underlag som sparförslaget bygger på, 

det finns ingen uppgift om vad som ingår och vissa uppgifter vet vi är direkt felaktiga såsom 

kostnader för kvalitetspoolen.  

Vi vänder oss kraftfullt mot ett sparförslag som innebär besparingar i vår kärnverksamhet 

som redan idag är mycket ansträngd. Barn- och elevpeng är inte uppräknat mot index sedan 

20 år tillbaka. Vi har ett kommunalt mål att Piteå ska växa och bli 43000 invånare, vilket 

innebär volymökningar i förskola och skola, som vi inte kompenserats för. Sparförslaget 

innebär att vi får svårare att följa skollagen. Vi skolledare vill förtydliga att vi vill behålla 

kvalitetspoolen men att tidsgränsen för bokningar upp till 14 dagar bör ses över. 

Majoritetens åsikt är att besparing ska ske i första hand på kringresurser inom 

Utbildningsförvaltningen före lagstadgad kärnverksamhet. Exempel på kringresurser som vi 

skolledare föreslår besparingar på är; EU-samordnare, projektsamordnare, lektor, C-mit, 

musik- och dansskolan, kvalitétscontroller, läsutvecklare, matematikutvecklare, 

samspelsteamet, samt en översyn av den centrala administrationen på förvaltningen. 

Om nämnden beslutar om neddragningar i den lagstadgade verksamheten kommer vi som 

skolledare få svårigheter att följa skollagen och andra styrdokument när det gäller 

barn/elevers rätt till utbildning. Att en lärande och utbildande organisation ska vara utan 

medel för medarbetarnas professionella utveckling är inte möjligt, vi behöver medel för att 

genomföra relevant kompetensutveckling och vi bör inte förlita oss på eventuella externa 

medel.  

Vi skolledare i Piteå vill verka för en bibehållen hög kvalitét och goda resultat och motsätter 

oss därför besparingar riktade till den lagstadgade verksamheten.  
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