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Skolnämnden

Skolnämndens ordförande

Hanna Westman Ulrika  Spårebo

SVAR  PÅ  INTERPELLATION FRÅN SOClALDEIVIOKRATERNA

INTERPELLATION

Ställd  till Skolnämndens ordförande

Vi Socialdemokrater har i  en skrivelse till Skolnämnden yrkat att Skolnämnden lnkallas till ett

extra  sammanträde och att beslutet om avveckling av öppna förskolan återkallas och att

beslutet om att göra neddragningar på kulturskolan upphävs.

Istället har vi föreslagit att nämnden avvaktar kommunstyrelsens behandling av det 12

punktsprogram på koncernnivå som vi Socialdemokrater har föreslagit att kommunstyrelsen

tar ställning till.

Det beslut som Skolnämndens majoritet har fattat om öppna förskolan och Kulturskolan har

väckt en storm av protester och nämns som en skam för Sala kommun.

Mina frå or till Skolnämndens ordförande år:

Är du som ordförande beredd att inkalla Skolnämnden till ett extra sammanträde?

Är du som ordförande beredd att ompröva besluten och att stoppa avvecklingen av öppna

förskolan samt att återkalla beslutet om neddragningar på Kulturskolan?

Svar fråga 1: Nej, Socialdemokraterna i Sala har inte rätt att begära att nämnden

har ett extra sammanträde, då ni inte har laglig rätt och tillräckligt många ledamöter

för deti nämnden. Däremot har jag valt att ta med er skrivelse som en egen punkt på

nämndssammanträdet den  5  mars Vilket också besparar skolnämnden en extra

kostnad.

Svar fråga 2: la, jag är beredd att ompröva besluten och att stoppa avvecklingen av

öppna förskolan samt att återkalla beslutet om neddragningar på Kulturskolan om

Skolnämndens ram får ett extra anslag från Kommunfullmäktige på  3  mkr till

Kulturskolan och 1,7 mkr för Öppna förskolan, så att dessa verksamheter kan

fortsätta från nästa termin.  I  och med att budgetramarna för  2019  är satta och så

även arbetsbudgetens ramtilldelning är genomförd arbetar förvaltningen idag

utifrån de beslut som finns. Det krävs därför att ett sådant beslut tas för att

verksamheterna ska kunna behålla personal och ev. lokaler. Den 27 februari
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kommer Socialdemokraternas skrivelse att behandlas  i  ledningsutskottet vilket

innebär att Skolnämnden kommer att få information om utfallet den  5  mars och då

kan vidta åtgärder utifrån det beslut som tas i ledningsutSkottet.
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