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Plats och tid Jättestenskolans matsal onsdagen den 22 januari 2020 kl 18:30-18:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson 
Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson 
Controller Per-Olov Johansson 
Administrativ chef Christina Olsson 
Revisor Inge Carlsson 

Justerare Camilla Nilsson och Ulrika Jacobs 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-01-24  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer § 1 

 Christina Olsson  

 Ordförande 

  

 Ulrika Nilsson  

 Justerare 

  

 Camilla Nilsson Ulrika Jacobs 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-27 Datum då anslaget tas ned 2020-02-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Lundqvist  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ulrika Jacobs (M) 
Judith  Kisch (M) 
Nicole Jacobs (M) 
Siri  Johansson (M), 2:e vice ordförande 
Eva Sidenvall (C) 
Birgit Sturesson (C) 
Lars-Åke Engdahl (C) Maria  Svedinger Andersson (C), tjg 
Leif Haraldsson (S) 
Gun-Britt Arvholm (S), 1:e vice ordförande 
Erivan Waysi (S) 
Ulrika Nilsson (S), Ordförande 
Tore Ingman (S) 
Marianne Lidbäck (S) 
Tomas Nilsson (S) 
Ylva Eklund Magnusson (S) Margareta Bergman (S) tjg 
Frank  Lassen (S) 
Agneta Andersson (S) 
Rafi  Mirza (S) Anders Leander (S) tjg 
Malin Hagström (S) 
Camilla Nilsson (S) 
Jan-Anders Andersson (S) 
Juan  Martinez (S) 
Sara Emsevik (S) Therese Bood (S) tjg 
Lars Fridén (S) 
Jenny Kumm (V) 
Jesper Johansson (MP) Anne-Sophie Elwin (MP), tjg 
Anne-Louise Kron (SD) 
Ulf Björk (SD) 
Solveg Svendsen (SD) 
Jan-Olof Karlsson (SD) 
Ann-Charlotte Kraft (SD) 
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Ärendelista 

§ 1  Dnr 2020-000065 
Skruvstad skola .................................................................................................... 4 
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§ 1 Dnr 2020-000065  

Skruvstad skola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skruvstad skola drivs vidare i kommunal regi till och med den 31 december 
2020. Kommunens kostnad under höstterminen 2020, 1,7 mkr, täcks genom 
att sänka kommunens finansieringskostnader med 1 mkr och genom att 
sänka det budgeterade resultatet 2020 till 2 % av skatter och statsbidrag 
istället för det planerade 2,1 %. 

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram, och underteckna, ett hyresavtal, 
gällande fastigheten Skruvstad skola, mellan Grums kommun och 
Föräldraföreningen i Skruvstad/Skruvstads bygdeförening.  Hyran fastställs 
till 0 kronor men föräldraföreningen får själva stå för alla driftskostnader och 
för eventuellt underhåll. I avtalet ska finnas en förköpsklausul som ger 
föräldraföreningen möjlighet att köpa fastigheten till bokfört värde.  

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson får i uppdrag att ta fram, och 
underteckna, ett avtal med föräldraföreningen om överlåtelse av inventarier.  

Jäv 
Gun-Britt Arvholm (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Den 28 november 2019, § 96, antog kommunfullmäktige i Grums 
driftbudget för år 2020. Budgetbeslutet innebar en avveckling av Skruvstad 
skola från och med höstterminen 2020. Föräldrarna till eleverna i Skruvstad 
ville försöka starta upp en friskola i Skruvstad när kommunen avvecklar. En 
friskola kan tidigast få ett beslut om godkännande av skolverket under 
hösten 2020 och man kan därmed inte starta upp förrän vårterminen 2021. 
För att ansökan om friskola ska kunna prövas av skolverket under hösten 
2020 så måste ansökan vara inlämnad senast den 31 januari 2020. För att ge 
föräldraföreningen en möjlighet att starta en friskola så beslutade fullmäktige 
att ha ett extra sammanträde onsdagen den 22 januari 2020. På detta 
fullmäktigemöte skulle då beslut tas om att Skruvstad skola drivs vidare i 
kommunal regi till och med den 31 december 2020. Detta under 
förutsättning av att en friskola planeras i Skruvstad av en föräldraförening 
och att man avser att lämna in en ansökan till Skolverket om att få starta 
friskola i Skruvstad från och med den 1 januari 2021.  

Föräldraföreningen har ställt frågan om hur kommunen ställer sig till 
överlåtelse av fastigheten Skruvstad skola och alla de inventarier som finns i 
skolan. Föreningen säger sig inte ha någon ekonomisk möjlighet att köpa 
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eller hyra fastigheten utan vill använda fastigheten utan att få någon kostnad 
till kommunen. Fastigheten har ett bokfört värde om 673 tkr, om kommunen 
överlåter den till föräldraföreningen så måste en direktavskrivning på 
beloppet göras. Kommunens årliga kostnad för ränta och avskrivning är 89 
tkr. Om inte det ska tas ut som hyra så måste pengar avsättas i budget 2021 
som täcker denna kostnad. Ett hyresavtal behöver tecknas för att tydliggöra 
kostnader och ansvar. 

När det gäller föräldraföreningens fråga om övertagande av inventarier så är 
det en sak för skolan att ta ställning till. Det som kommunens skola har 
behov av och leasad utrustning kommer inte att överlåtas. Det som inte 
överlåtes är exempelvis all teknisk utrustning, musikanläggningen, visst 
pedagogiskt material, möblerna i arbetsrum och grupprum 
trivselledarprojektets material. Rektor och biträdande rektor kommer under 
vårterminen att gå igenom skolans material och göra en bedömning av vad 
som ska vara kvar och vad den kommunala verksamheten kommer att 
behålla. För att tydliggöra detta bör ett överlåtelseavtal tecknas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges 2019-11-28, § 96 
Tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Beslutet skickas till  
Föräldraföreningen Skruvstads skola 
Kommunchef Annika Lomarker 
Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson     

 

 


