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Plats och tid

Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs
kl. 16:30-17:45 med ajournering kl. 17:36-17:41.

Paragrafer

§§ 78-81

Ledamöter

Se deltagarlista

Tjänstgörande ersättare

Se deltagarlista

Närvarande ersättare

Se deltagarlista

Övriga deltagande

Se deltagarlista

Utses att justera

Catharina De Geer (KD) med Lina Boy (SD) som
ersättare.

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Strängnäs 2018-04-12

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

................................................................................
Tobias Rundström
................................................................................
Jacob Högfeldt (M)
................................................................................
Catharina De Geer (KD)
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Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Innehållsförteckning
§

Ärende

78
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Fastställande av föredragningslista
Förslag att upphäva fullmäktiges beslut
KS/2016:649-0061
2018-02-26 § 29 och att förskoleklasserna,
grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö
skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö
skola ska upphöra, att verksamheten i
Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans
årskurs 7-9 ska upphöra samt att
verksamhet i förskoleklass, grundskolans
årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid
Karinslundsskolan
Förklaring på revisionsanmärkning
KS/2018:209-042
Övrigt

80
81
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Deltagarlista
Ledamöter

Jacob Högfeldt (M), ordförande
Magnus Stuart (M)
Mari-Anne Törnblom (M)
Sixten Skullman (M)
Monica Lindell Rylén (S), vice ordförande
Lennart Andersson (S)
Ingrid Fäldt (S)
Torbjörn Johansson (S)
Catharina De Geer (KD)
Niclas Samuelsson (STRP)
Lina Boy (SD)
Tjänstgörande ersättare

Madeleine Bilberg (MP) ersätter Ragnar Lindén (MP)
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) ersätter Marianne Andersson (C)
Ersättare

Mikael Lagergren (M)
Maria Antropowa Ehrnfelt (M)
Jan Heiniö (M)
Angela Andersson (S)
Eva Strömberg (S)
Krister Lumme (S)
Margaretha Furustrand (L)
David Aronsson (V)
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Övriga närvarande

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tobias Rundström, kommunsekreterare
Ulf Broström, chefsjurist
Maria Ekblad, kommunjurist
Per Malmqvist, ekonomichef
Mattias Johansson, t.f. kommundirektör
Magnus Bengtsson, HR-specialist
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KS § 78

Fastställande av föredragningslista
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.
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KS § 79

Dnr KS/2016:649-0061

Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29
och att förskoleklasserna, grundskolorna och
fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och
Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i
Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9
ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass,
grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid
Karinslundsskolan
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. upphäva kommunfullmäktiges beslut § 29, taget 26 februari 2018,
2. uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra
förslag 2 enligt rapport Skolstruktur för inkluderande lärmiljö, 2017-11-28,
reviderad rapport. Uppdraget ska vara genomfört i sin helhet inför
höstterminen 2019,
3. paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden

Catharina De Geer (KD), Madeleine Bilberg (MP), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
och Lina Boy (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i liggande förslag.
Catharina De Geer (KD), Madeleine Bilberg (MP), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
och Lina Boy (SD) yrkar avslag till att-sats 2 i liggande förslag.
Catharina De Geer (KD), Madeleine Bilberg (MP), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
och Lina Boy (SD) yrkar på följande tillägg: ett nytt förslag till långsiktigt hållbar
skolorganisation med bred politisk samsyn skall arbetas fram i samarbete med
berörda parter inklusive representanter från folkinitiativet och friskolorna.
Catharina De Geer (KD), Madeleine Bilberg (MP) och Georg Lagerstedt Örsbäcken
(C) yrkar på följande tillägg: ett nytt förslag till skolorganisation skall beslutas först
efter att folkomröstningen i frågan är utförd samt skolinspektionen har fattat
beslut i frågan om etableringen av Vårberga Friskola AB.
Magnus Stuart (M), Niclas Samuelsson (STRP), Mari-Anne Törmblom (M),
Torbjörn Johansson (S) yrkar bifall liggande förslag.
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Beslutsgång

Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 1 i liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 2 i liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 3 i liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 4 i Catharina De Geers (KD),
Madeleine Bilbergs (MP) och Georg Lagerstedt Örsbäckens (C) förslag och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordförande ställer avslag mot bifall till att-sats 5 i Catharina De Geers (KD),
Madeleine Bilbergs (MP) och Georg Lagerstedt Örsbäckens (C) förslag och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Reservation

Catharina De Geer (KD), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) och Madeleine Bilberg
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag.
Lina Boy (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

David Aronsson (V) begär att få en anteckning till protokollet som framgår av
bilaga till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 november 2017 i det aktuella
ärendet att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att påbörja och genomföra förslag 2 enlig rapport
Skolstruktur för inkluderande lärmiljö, 2017-10-16. Kommunfullmäktige beslutade
den 18 december 2017 att återremittera ärendet för ytterligare beredning, se dnr
KS/2016:649-0061. Som motivering till det återremissyrkande som framställdes av
Ragnar Lindén (MP) m.fl. framfördes 24 frågor avseende konsekvenser som inte
var klarlagda. På delegation beslutade kommunstyrelsen den 21 december 2017 att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Den 23 januari
2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden återigen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att
påbörja och genomföra förslag 2, men enligt en reviderad rapport gällande
skolstruktur för inkluderande lärmiljö. Den 26 februari beslutade sedan
kommunfullmäktige, enligt förslag från kommunstyrelsen beslutat 31 januari 2018,
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra förslag 2
enligt rapport Skolstruktur för inkluderande lärmiljö, 2017-11-28, reviderad
rapport. Uppdraget skulle vara genomfört i sin helhet inför höstterminen 2019.
Beslutet direktjusterades. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut beslutade
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barn- och utbildningsnämnden den 27 februari 2018 att uppdra till förvaltningen
att genomföra förslag 2 enligt rapport Skolstruktur för inkluderande lärmiljö,
2017-11-28, reviderad rapport.
Nio medborgare har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2018,
KF § 29. Tre av dessa medborgare har även överklagat barn- och
utbildningsnämndens beslut den 27 februari 2018, § 21. De klagande framför att
beslutet ska upphävas eftersom tillkännagivandet som gjordes inför
kommunfullmäktiges sammanträde inte tillräckligt tydligt beskrev det aktuella
ärendet. I tillkännagivandet angavs att ärendet skulle röra långsiktig ekonomisk
planering, något som inte tillräckligt tydligt beskriver att ärendet berör
nedläggning av vissa skolor och omstrukturering av vissa skolor. De klagande
anger även att beslutet borde upphävas eftersom socialnämnden inte har fått
tillfälle att yttra sig i frågan, vilket skulle strida mot kommunallagens
beredningstvång.
De klagande yrkade även på inhibition och den 26 mars 2018 beslutade
Förvaltningsrätten i Linköping att bifalla detta yrkande. Det innebär att
kommunens beslut inte kan verkställas innan förvaltningsrätten meddelar dom i
sakfrågan.
Enligt 5 kap. 13 § kommunallagen ska ordförande tillkännage tid och plats för varje
sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Bestämmelsens huvudsyfte är att kommunmedlemmarna ska hållas underrättade
om när och var kommunfullmäktige träffar sina avgöranden och vilka frågor som
ska behandlas. För att uppnå detta syfte och för att kommunmedlemmarna ska
kunna direkt av tillkännagivandet utläsa vad som ska behandlas vid
sammanträden, måste alla de ärenden som ska förekomma tydligt anges i
tillkännagivandet. ”Långsiktig ekonomisk planering” beskriver inte tillräckligt
tydligt det ärende som behandlades på kommunfullmäktige. Detta är ett rent
formaliafel och är enkelt att rätta till genom att kommunfullmäktige upphäver det
gamla beslutet, för att sedan ta om beslutet utan formaliafel. Beslutet är annars
samma som det fullmäktige beslutade om den 26 februari 2018.
Socialnämnden behöver inte bereda eller yttra sig i ärendet, eftersom nämndens
verksamhetsområde inte berörs av beslutet. I januari 2017 lade socialkontoret en
beställning till kommunens fastighetsbolag (SFAB) om att utreda ett lokalbyte,
eftersom man ville lämna lokalerna i Paulinska skolan. Med anledning av denna
beställning har SFAB och verksamheten kommit fram till att man ska byta lokaler,
från Paulinska skolan till idag tomma lokaler där det tidigare har bedrivits
förskoleverksamhet. Detta lokalbyte påverkas inte av beslutet att lägga
ner/omstrukturera skolor. Socialnämndens behov av att byta lokaler ger snarare
skolhuvudmannen en möjlighet att utnyttja lokalerna i Paulinska skolan, om de
ändå kommer stå tomma.
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Beredning

Skolverket skriver i sin senaste lägesbedömning (2017) om vikten av en skola som
möter varje elevs förutsättningar. I en sådan skola anpassas undervisningen efter
elevers olika behov och särskilt stöd kan erbjudas. I den skolan samarbetar
elevhälsan och den pedagogiska personalen för att skapa en lärmiljö som möjliggör
för elever att känna sig inkluderade.
Kommunens långsiktiga ekonomiska plan (15 år) visar att kommunen kommer ha
kostnader som överstiger intäkterna med närmare 500 miljoner kronor, om inte
åtgärder vidtas.
Analyser visar att en viktig strategi är att frigöra medel, vilka idag är bundna i
lokaler, hyror och driftkostnader. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017, att
under hösten 2017 genomföra tre angränsande utredningar kring:
a) koncernstruktur
b) skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, (tillsammans med barnoch utbildningsnämnden)
c) Campus/Thomaskomplexet
Uppdraget bestod i att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en
inkluderande lärmiljö, som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen.
Med en effektiv skolstruktur menas, i detta sammanhang, att avsatta medel till
största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.
I en utredning konstaterade konsultföretaget KPMG att det är administrativa
uppgifter som upptar rektors tid. Då rektor är ansvarig för att ordna en
inkluderande lärmiljö är det problematiskt om man anser att man inte hinner med
det pedagogiska ledarskapet.
Intressentfokus har varit en uttalad viktig del i utredningen och dess insamlingsfas.
Därför genomfördes en rad dialoger på bred front under utredningen. Fokus låg på
kärnfrågan, hur vi kan skapa den allra bästa skolan för alla elever i Strängnäs
kommun.
Närmare 500 samtalsdukar har scannats in och 267 responser via webbformuläret
har inkommit. Därtill har ett antal e-postmeddelanden och dokument från olika
intressenter kring frågorna om inkluderande lärmiljö, skolstruktur med mera
inkommit.
Fler vuxna i skolan, bättre fysiska miljöer, datorer även i lägre åldrar, mindre
klasser, ökad elevhälsa, behörig personal etc., är saker som lyfts fram i
intressentdialogerna. Vart och ett av dessa områden medför kostnader och behöver
finansieras.
Allt som lyfts fram i dialogerna handlar inte om kostnadsdrivande fenomen.
Värdegrundsfrågor som bemötande och synen på uppdrag och elever handlar om
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att reflektera över förhållningssättet i skolan. Det är tveklöst så att bättre
förutsättningar kan åstadkomma mycket, men utan att samtidigt reflektera över
hur förhållningssätt, hur man kan tänka nytt/annorlunda runt organisering och
reflektera över hur undervisning genomförs, så kommer inte full effekt att uppstå.
Förslagen
• att barn- och utbildningsnämnden påbörjar att inta en skolstruktur i linje
med ”standardskola”, för att få ut mest effekt av satsade skattemedel
• att barn- och utbildningsnämnden beslutar om att ta fram ett
lokalfunktionsprogram

•
•
•
•

Förslag 1
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Fogdö
skola ska upphöra.
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Härad
skola ska upphöra.
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Länna
skola ska upphöra.
Verksamheten i grundskolans årskurs 7-9 vid Stallarholmsskolan ska
upphöra.

Förslag 2
Förslaget bygger på att Paulinska skolan kan ta över de lokaler i
bottenplanet av skolan, vilka nu nyttjas av socialkontorets verksamheter.
Förslaget innebär att:
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Fogdö
skola ska upphöra.
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Härad
skola ska upphöra.
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid Länna
skola ska upphöra.
Verksamheten i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vid
Tosteröskolan ska upphöra.
Verksamheten i grundskolans årskurs 7-9 vid Stallarholmsskolan ska
upphöra.
Verksamheten vid grundskolans årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan ska
upphöra.
Verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem ska
påbörjas vid Karinslundsskolan. Nuvarnade verksamhet i grundskolans
årskurs 4-6, samt fritidshem för motsvarande åldrar bibehålls.
Förslag 3
Förslaget ska ses som en tänkbar utveckling bort mot 2027.
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•

•

Ytterligare skola i Mariefred-Läggesta bedöms behöva byggas för att möta
den prognostiserad tillväxten. Om denna skola omfattar årskurserna 7-9, så
kan den ta emot alla anvisade elever från Mariefred, Åker och
Stallarholmen, som då ställer om till årskurs F-6 skolor, vilket möjliggör
antingen ytterligare minskning av lokalytor alternativt säkerställer
möjligheten att ta emot prognostiserade tillväxtern för lång tid framöver.
På liknande sätt behöver ytterligare en skola i Strängnäs ordnas för att
möta prognostiserad tillväxt främst avseende F-6 och då ställa om
Paulinska skolan till en 7-9 skola, alternativt till en F-6 skola och göra den
nya skolan till årskurs 7-9.

Utredningen har kompletterats efter att det vid nämndens sammanträden den 24
oktober 2017 framkom önskemål om en fördjupad konsekvenbeskrivning.
Synpunkter har även inhämtats från de berörda eleverna efter att förslagen har
formulerats. Med anledning av det återemissyrkande som framställdes på
fommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 har ärende ytterliga
kompletterats med svar på de frågor som ställts.
Det förslag till beslut som fortsatt ligger baseras på förslag 2 i rapporten då detta
beöms leda till större möjligheter att omfördela kostnader från lokaler till
undervisning och lärverktyg. Det är också det förslag som mest liknar de strukturer
som utgör en standardskola.
Förslaget bör vara genomfört inför höstterminen 2019. Barn- och
utbildingsnämnden kommer under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslag att besluta hur genomförandet av förslag 2 kommer att gå till.
Nämnden kommer även att återkomma till frågan huruvida förvaltningen
ytterligare ska utreda förutsättningarna att genomföra förslag 3.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Skolor som är kvar och tar emot elever från de skolor som läggs ned kommer att få
resursförstärkning genom att elevpengen från dessa elever förstärker skolans
budget med sammanlagt 16 300 tkr. Det ger en möjlighet till rektor att nyttja
medlen för att ytterligare anställa fler lärare och/eller stärka elevhälsan.
Lokalkostnaden inklusive lokalbidrag till fristående grundskolor kommer i
förslaget att minska med cirka 7391 tkr. Viss ökning av lokalkostnaderna, cirka 630
tkr, blir nödvändig på Paulinska skolan.
Fler barn kommer att åka skolskjuts. Då de flesta skolor som berörs är
landsbygdsskolor, så förekommer redan skolskjuts i viss utsträckning. Kostnaden
bedöms öka 1,1- 1,6 mkr.
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Förslaget innebär att de medel som blir kvar i barn- och utbildningsnämndens
budget på grund av minskade lokalkostnader ska användas till socioekonomisk
omfördelning till de grundskolor som har det största behoven.
Övriga konsekvenser

Barn- och utbildningsnämnden har vid beredningen av beslutet har vid tagit in och
särskilt beaktat barns åsikter. Barn- och utbildningsnämnden har även särskilt
beaktat vilka konsekvenser beslutet får för barn. Vid en sammanvägd bedömning
är konsekvenserna inte så omfattande att det skulle strida mot barnets bästa att
fatta beslut om föreslagna förändringar. Däremot bör det som framkommit av
barnkonsekvensanalysen beaktas när förslag om hur beslutet ska genomföras tas
fram för att utvärdera vilka kompenserande åtgärder som bör vidtas.
Uppföljning

Skolstrukturförändringen kommer att följas upp inom ramen för barn- och
utbildningsnämndens löpande månads-, delårs- och årsrapporter.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29 och att
förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola,
Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i
Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9 ska upphöra samt att
verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid
Karinslundsskolan, 2018-04-10
Skolstruktur för inkluderande lärmiljö - Så skapar vi den bästa skolan för alla
elever, reviderad 2017-11-28
Komplettering till Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, 2017-11-10
Synpunkter från Strängnäs kommuns ungdomsråd, 2017-09-27
Synpunkter Fogdö skolas elevråd, 2017-11-14
Synpunkter från Stallarholmsskolans elevråd, 2017-11-15
Synpunkter Lännaskolans elever åk 2-3, 2017-11-16
Synpunkter Härads skolas elever åk 2-3, 2017-11-16
Svar på oppositionens frågor avseende skolstruktur för inkluderande lärmiljö,
2018-01-16
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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KS § 80

Dnr KS/2018:209-042

Förklaring över revisionsanmärkning i revisionsberättelse
för år 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna bifogad förklaring över revisionsanmärkningen mot
kommunstyrelsen i revisionsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande finner, efter diskussion, att det bara finns ett förslag till beslut och att
det blir kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Strängnäs kommuns utsedda revisorer lämnade 2018-03-28 in en
revisionsberättelse, där det riktades anmärkningar till kommunstyrelsen angående
de fortsatt höga sjuktalen samt den höga personalomsättningen.
När revisorerna riktat anmärkning mot en nämnd eller kommunstyrelsen ska
kommunfullmäktige enligt kommunallagen besluta om även fullmäktige ska rikta
anmärkningen. Beslut om anmärkning ska motiveras.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige inhämta förklaring över
anmärkning som framställts i revisionsberättelse från berörd
nämnd/kommunstyrelsen. Inget hindrar att nämnden/kommunstyrelsen på eget
initiativ redovisar sin syn på en sådan kritik genom förklaring till fullmäktige.
Kommunstyrelsen har efter dialog med fullmäktiges presidium på eget initiativ
tagit fram en förklaring till anmärkningarna om sjuktalen och
personalomsättningen och överlämnar dessa till kommunfullmäktige.
Av förklaringen framgår bland annat att de åtgärder som gjorts ger redan en viss
effekt men det kommer att ta tid innan vidtagna åtgärder ger full effekt.
Kommunstyrelsen har i viss mån förståelse för revisorernas synpunkter på att
kommunstyrelsen ännu inte har lyckats att förbättra sjukfrånvaron mer än som är
fallet. Kommunstyrelsen anser att det har vidtagits åtgärder som på sikt ska ge
bättre förutsättningar att förbättra nivån på sjukfrånvaron.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Övriga konsekvenser
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-12
14/15
Beslutet innebär inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förklaring över revisionsanmärkning i revisionsberättelse för år
2017, 2018-04-11
Rapport, revisionsberättelse för år 2017, 2018-03-28
Skrivelse, Förklaring över revisionsanmärkning i revisionsberättelse för år 2017,
2018-04-10
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

KS § 81
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-12
15/15

Övrigt
Inget övrigt tas upp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

