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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Plats och tid

Akka, kommunhuset i Skurup, 2019-04-23, kl. 16.00–17.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anders Grundberg, förvaltningschef
Sandra Larsson, sekreterare
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef

Paragrafer

§ 30–32

Justerade paragrafer

§ 30–32

Justeringens plats och tid

2019-04-24 kl. 16.00

Sekreterare

Sandra Larsson

Ordförande

Åsa Ekblad (M)

Justerare

Lena Axelsson (S)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Skol- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-25

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Sandra Larsson
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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsutskott

Beslutande
Åsa Ekblad (M)
Nicklas Olsson (M)
Claes-Göran Kullberg (C)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Maria Ivansson (MP)
Lena Axelsson (S)

Sven-Åke Strandberg (KV)
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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsutskott

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Sida

Information från förvaltningen ................................................................................................... 4
Bidragsbelopp 2019.................................................................................................................... 5
Kostnadsbärande enheter............................................................................................................ 7
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

SUU § 30

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsutskotts beslut
Skol-och utbildningsutskottet tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om fortsatt arbete med ekonomin.
Skolspecialist slutat och kommer i nuläget inte ersättas.
En av förvaltningens administratörer lånas ut under hösten.
Centrala elevhälsan ses över.
Information om statsbidraget Likvärdig skola och hur det ska användas.
Information om kvalitetsdialog på torsdag den 25/4.
Läsåret har 178 skoldagar och framöver kommer även avslutningsdagar vara
undervisningsdagar.
Information om kommunikationsplan.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUU § 31

Dnr KS 2019.437

Skol- och utbildningsutskott

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Bidragsbelopp 2019
Skol- och utbildningsutskotts beslut
Skol- och utbildningsutskottet beslutar förtydliga att utskottets beslut 201903-11, om bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola,
förskoleklass, grundskola och fritidshem samt interkommunal ersättning till
huvudmän för ovanstående skolformer enligt bilaga1 och 2 gäller från och
med 2019-03-18.
Sammanfattning av ärendet
Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:
Ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per
kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det
kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
Enligt tidigare fattat beslut behöver förvaltningen förtydliga från vilket
datum det sänkta bidragsbeloppet gäller. Förvaltningen har utgått ifrån att
beslutet sträcker sig över ett kalenderår och därför i efterhand reglerat
bidragsbeloppet med en sänkning till de enskilda förskolorna bakåt i tiden.
Vid granskning av stödmaterial från SKL kan läsa i deras formulering; ”Om
kommunen skulle tvingas sänka bidragsbeloppen kan inte beloppet per elev
minskas retroaktivt. Inför framtiden måste kommunen se över
budgetprocessen, så att bidragsbesluten kan tas i tid.” Utifrån detta
förtydligande behöver förvaltningen reglera och betala ut det belopp som
tidigare avräknades från bidraget. Avräkningen gjordes inför utbetalningen
2019-03-19.
Grundbeloppet för förskola, förskoleklass och grundskola ska innehålla
ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration,
mervärdesskatt och lokalkostnader.
Lokalkostnader avser kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som
inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock
inte kostnader för amortering. Administrativa kostnader utgår med en
schablon på 3 % av grundbeloppet. För att få fram total ersättning till enskilt
bedriven verksamhet läggs därutöver på en schablon för mervärdesskatt med
6 % på kostnaderna.
Enskilda huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut genom
förvaltningsbesvär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-15

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUU § 31

Dnr KS 2019.437

Skol- och utbildningsutskott

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Bilaga 1 och 2, daterad 2019-03-06
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet beslutar förtydliga att utskottets beslut 201903-11, om bidragsbelopp till huvudmän för fristående
förskola,förskoleklass, grundskola och fritidshem samt interkommunal
ersättning till huvudmän för ovanstående skolformer enligt bilaga1 och 2
gäller från och med 2019-03-18.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utskottet bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUU § 32

Dnr KS 2019.643

Skol- och utbildningsutskott

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Kostnadsbärande enheter
Skol- och utbildningsutskotts beslut
Skol- och utbildningsutskottet beslutar att eleverna vid Slimmingeby skola
flyttas till Hallenborgskolan från och med höstterminen 2019.
Reservation
Lena Axelsson (S) och Maria Ivansson (MP) reserverar sig mot beslutet i en
till protokollet bilagd reservation.
Sammanfattning av ärendet
Skol- och utbildningsförvaltningen har av skol- och utbildningsutskottet fått
i uppdrag att skapa en budget i balans utifrån ett prognostiserat underskott år
2019 på 24,5 Mkr.
Som ett led i detta arbete har Skol- och utbildningsförvaltningen av
kommunstyrelsen fått i uppdrag att skapa kostnadsbärande enheter med en
målsättning på omkring 300 elever per enhet. Målsättningen ska också vara
att i första hand skapa kostnadsbärande enheter genom att två eller flera
skolor tillsammans bildar en enhet (KS 2019-03-25 §139).
Arbetet med att skapa kostnadsbärande enheter överlag kräver en
omfattande genomlysning av nuvarande organisation. Ett arbete som ska
genomföras under 2019. Dock kräver det nuvarande ekonomiska läget
många kraftfulla och snabba åtgärder som redan 2019 ger ekonomisk effekt.
Förslag till första åtgärd att skapa kostnadsbärande enheter är att eleverna
vid Slimmingeby skola flyttas till Hallenborgskolan, Rydsgård, från och
med höstterminen 2019.
Beräknad besparing på årsbasis är 7, 251 Mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-18.
Utredning bilaga 1, daterad 2019-04-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol- och utbildningsutskottet beslutar att eleverna vid Slimmingeby skola
flyttas till Hallenborgskolan från och med höstterminen 2019.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ekblad (M):Förvaltningens förslag bifalles.
Maria Ivansson (MP):Förvaltningens förslag avslås.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUU § 32

Dnr KS 2019.643

Skol- och utbildningsutskott

2019-04-23

Diarienummer

KS 2019.640

Lena Axelsson (S):Förvaltningens förslag avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller
Åsa Ekblads (M) yrkande, det vill säga förvaltningens förslag bifalles.
Omröstning begärs.
Skol- och utbildningsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Åsa Ekblads (M) yrkande.
Nej-röst för Maria Ivanssons (MP) och Lena Axelssons (S) yrkanden.
Omröstning
Med två ja-röster mot två nej-röster och en ledamot som avstår samt med
ordförandes röst som utslagsröst beslutar skol-och utbildningsutskottet
bifalla förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstade ja: Åsa Ekblad (M) och Nicklas Olsson (M).
Följande ledamöter röstade nej: Maria Ivansson (MP) och Lena Axelsson
(S)
Följande ledamot avstod: Claes-Göran Kullberg (C)
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur

Skurup 2019-04-24

Reservation mot beslutet att eleverna på Slimmingeby skola ska flyttas till Hallenborgskolan från
och med höstterminen 2019.
Slimmingeby skola är en väl fungerade skola där småskaligheten visar upp alla sina fördelar. Nära
relationer mellan elever, personal och föräldrar ger en trygg miljö och mycket goda möjligheter till
lärande, vilket också visar sig i resultaten. Vi ser att det finns ekonomiska utmaningar med en mindre
skolenhet, men anser inte att lösningen på det är att avveckla en väl fungerande skola. Vår ambition
är att utveckla, inte avveckla Slimmingeby skola. Vi anser att en variation av stora och små
skolenheter berikar Skurups kommun. Alla elever trivs inte på en stor skola och alla trivs inte på en
mindre. Försvinner skolor från landsbygden finns en stor risk att familjer flyttar och att landsbygden
avfolkas. Vi vill se en levande landsbygd och då är den service som kommunen kan erbjuda central.
Vi yrkade avslag på beslutet och anser även att ett viktigt och betydelsefullt beslut som detta borde
beredas och förankras på ett bättre sätt. I den utredning som ligger till grund för beslutet saknas
konsekvensbeskrivning av elevernas förutsättningar att klara målen. Underlaget fokuserar på den
ekonomiska besparing nedstängningen förväntas göra, men redogör inte för vad dessa besparingar
kommer att innebära för personal och elever. Vilka konkreta effekter, i kronor räknat, besparingarna
beräknas ge kan inte med säkerhet redovisas. Vi finner det anmärkningsvärt att ingen ekonomisk
redovisning finns, gällande flytt av paviljong från Slimminge till Hallenborgsskolan. Hur
driftskostnaderna kommer att förändras för Hallenborgsskolan redovisas inte heller. Vår slutsats är
att nedstängningen inte kommer att ge den besparing som styret förväntar sig och att de därmed
stänger Slimmingeby skola på felaktiga grunder.
Att stänga en skola handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar om tillhörighet, trygghet och en
levande landsbygd. Intressant att notera är också jämförelserna gällande studieresultaten som påstås
gynnas av att eleverna flyttas till en större skola. Om detta stämmer borde Östergårds och
Mölleskolans elever först flyttas då deras meritvärde över tid varit klart sämre än eleverna på
Slimmingeby skola. Beslutet påverkar ett stort antal elever, föräldrar och personal. Att som grund för
beslutet då inte föra en diskussion med de som direkt berörs, barnen, och förankra att ärendet är
aktuellt är anmärkningsvärt. Det strider dessutom mot FN:s Barnkonvention. Barn ska komma till tals
i beslut som rör dem. Nu kommer beslutet som en chock för en hel bygd.
Enligt ovanstående reserverar vi oss mot Skol- och utbildningsutskottets beslut om att lägga ned
Slimmingeby skola. Vi reserverar oss även mot att ärendet inte gick vidare till kommunfullmäktige för
beslut då ärendet är av principiell karaktär och har stor betydelse för en av orterna i kommunen och
ännu större för barnen som idag går på Slimmingeby skola.

