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Skolan vägrar spara tio
miljoner
2009-09-24 16:00 HÄSSLEHOLM
Ett sparpaket värt drygt 33,1 miljoner kronor beslutades av
skolpolitikerna på onsdagen.

Men vägrar dock att minska nästa års budget med ytterligare drygt 10,1 miljoner
kronor som nämnden är ålagd.
– Vi kan inte med berått mod sätta oss i en ohållbar situation. Det gagnar inte
kommunen att tvinga igenom nedskärningar som leder till omfattande
uppsägningar och stora kvalitetsförsämringar i verksamheterna, kommenterar
Lena Olsson (C) som är barn-och utbildningsnämndens ordförande.

Beslutet innebär bland annat att nämnden vill lägga ned skolorna i Sörby,
Matteröd och Vankiva. Eleverna hänvisas till Vinslöv, Tyringe och Mala.

Skolorna i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda högstadium rörs inte, till följd av
en överenskommelse mellan oppositionen och majoriteten tidigare i veckan.
Skälet anges bland annat till att högstadiet i Hästveda förutsätter att det även
kommer elever från Farstorp och Ballingslöv.

Kristina Lind (KD) förste vice ordförande i nämnden, poängterar att stängningen
av de övriga skolorna också har pedagogiska skäl, inte enbart ekonomiska.
– Vad är bäst för barnen? Det måste finnas tillräcklig med skolkamrater, en klass
kan inte vara hur liten som helst, konstaterar hon.

Även besparingarna på förskolan mildras. I pengar och tjänster halveras
besparingen till fyra miljoner kronor och elva tjänster jämfört med
ursprungsförslaget. Även nedläggningen av Mariagruppen i anslutning till öppna
förskolan (en verksamhet för nyblivna mödrar) utgår, liksom förslaget att
elevernas olycksfallsförsäkring bara ska gälla skoltid.

Socialdemokraterna med Willy Ohlsson i spetsen deltog inte i beslutet.
– Vi har ingen aning om var vi har för pengar att röra oss med. Vi vet inte hur det
nya statliga 37,5 miljonerna som kommer till kommunen ska användas, sade
Willy Ohlsson.

Han fick omgående mothugg:
– Vi har en verklighet att utgå ifrån och det är att vi ska reducera vår budget med
43,5 miljoner kronor 2010.
Nedläggningen av skolorna avgörs slutligen av kommunfullmäktige.
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