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Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Berit Olsson (S) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Tomas Markljung (V) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Lennart Månsson (S) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Kristina Åhberg (M)
Sven Olsson (M)

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/78

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna dagens ärendelista.

_____
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Dnr 2018/159

Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag. Begäran följer
av att nämnden i februari och april beslutat om en utökning av Sankt Olofs skola med även
årskurs 4. Utökningen avses gälla från och med hösten 2018.
Avseende ökad driftram för barn- och utbildningsnämndens del begärs 541 tkr för 2018. Helårseffekten, det vill säga från 2019, beräknas till 1 197 tkr. Därtill anges att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram behöver ökas med 1 804 tkr för ombyggnad av skolan. Barn- och
utbildningsnämnden begär för egen del 260 tkr till kompletterande utrustning.
Generellt bör det enligt kommunledningskontorets uppfattning gälla restriktivitet avseende
tilläggsanslag under pågående budgetår. En viktig orsak för detta är att samtliga nya behov/önskemål av rättviseskäl bör bli föremål för en samtidig prioritering.
När det gäller nu aktuell begäran är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolverksamhetens bedrivande, vilket inkluderar var undervisningen ska ske. Det är även nämndens ansvar att hantera den beslutade verksamheten inom av fullmäktige fastställd ekonomisk
ram. Därmed är det nämndens uppgift att genomföra omprioriteringar utifrån beslutade förändringar. Kostnaden 2018 för nu aktuell förändring, 541 tkr, motsvarar 0,14 procent av barn- och
utbildningsnämndens driftram. I sammanhanget kan noteras att i nuläget gör exempelvis socialnämnden, bland annat till följd av ökade placeringskostnader, anpassningar av verksamheten
för att försöka undvika alternativt minska ett befarat underskott.
Utifrån ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte bör beviljas den begärda utökningen av driftramen för 2018. När det gäller effekten
från 2019 och framåt kan nämnden återkomma i budgetskrivelsen för 2019-2021.
Som tidigare nämnts kan barn- och utbildningsnämnden besluta att finansiera utökningen av
Sankt Olofs skola genom omprioritering inom sin driftram. Om sådant beslut fattas bör samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utan fördröjning, ha möjlighet att
genomföra beskrivna investeringar. Förslaget är därför att fullmäktige beslutar att de båda berörda nämndernas investeringsramar ökas i enlighet med gjord framställan om barn- och utbildningsnämnden finansierar driftkostnaderna, inklusive kapitalkostnader och internhyra, inom befintlig driftram. Om barn- och utbildningsnämnden inte fattar dylikt beslut sker ingen
ökning av investeringsramarna.
Ökade investeringsramar kan kortsiktigt, det vill säga under 2018, finansieras genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavande). Långsiktigt, från och med 2019, finns
Justerandes sign
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möjlighet med finansiering från kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar (för
2019 innehåller denna reserv i nuläget 2,8 mnkr).

Beslutsunderlag
Motion från Sven Olsson (M) och Frida Törnqvist (M)
Tjänsteskrivelse, BUN, 2018-03-19
Kostnadsberäkning
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-04-09, § 33
Tjänsteskrivelse, BUN, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-04-16.
Yrkanden
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om
investeringskostnaden för ombyggnaden till klass 4 och för ny plats av fritidsverksamheten i
S.t Olofs skola till ett maxbelopp av 1 804 000 kronor,
Barn- och utbildningsnämndens begäran om ökad driftram för 2018 avslås,
Gällande ökad driftram från och med år 2019 kan barn- och utbildningsnämnden återkomma i
budgetskrivelsen avseende åren 2019-2021,
Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden under 2018 beslutar att inom tilldelad
driftram finansiera beskriven kostnadsökning avseende Sankt Olofs skola medge följande;
- samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 1 804 000 kr för ombyggnad,
- barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 260 000 kr till utrustning,
- ökade investeringsramar på sammantaget 2 064 000 kr finansieras kortsiktigt under 2018
genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavanden) och långsiktigt, från
2019, genom minskning av kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Ajournering
Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilket verkställs kl 15.20-15.35.
Yrkanden
Anders Jonsson (M) yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens framställan om
tilläggsanslag och uppmanar nämnden att ompröva beslut om en utökning av S:t Olofs
skola inför budgetarbetet 2019.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot Anders Johnssons (M) avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar på ordföranden förslag röstar Ja.
Den som röstar på Anders Johnssons (M) avslagsyrkande röstar Nej.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om investeringskostnaden för ombyggnaden till klass 4 och för ny plats av fritidsverksamheten i S.t Olofs skola till ett maxbelopp av 1 804 000 kronor



Barn- och utbildningsnämndens begäran om ökad driftram för 2018 avslås.



Gällande ökad driftram från och med år 2019 kan barn- och utbildningsnämnden återkomma i budgetskrivelsen avseende åren 2019-2021.



Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden under 2018 beslutar att inom tilldelad driftram finansiera beskriven kostnadsökning avseende Sankt Olofs skola medge
följande;
- samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 1 804 000 kr för ombyggnad,
- barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 260 000 kr till utrustning,
- ökade investeringsramar på sammantaget 2 064 000 kr finansieras kortsiktigt under 2018
genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavanden) och långsiktigt, från
2019, genom minskning av kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Malin Henriksson (L) och Fredrik Ramberg (SD)

Justerandes sign
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Extra medel till projektering och kostnadsberäkning, Skillinge
Ärendebeskrivning
Samverkanspartierna har i skrivelse, 20 april 2018, framfört att ambitionerna under ett flertal år varit att förbättra den offentliga miljön i Skillinge.
Detta har bland annat handlat om ombyggnad av torget, tillfartsvägar till hamnen mm. Men
medel som tidigare budgeterats för ändamålet har behövts omprioriteras till andra projekt.
Vi bedömer det nu att det finns för skäl att komma igång med projektet.
I ett första steg anser samverkanspartierna att man bör ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag utarbeta ett förslag till ombyggnad av Skillinge bycentrum/hamnområde.
Finansieringen bör ske genom att man tillför ytterligare 900 000 kronor för projektering
och kostnadsberäkning under 2018 av tillfartsväg norrifrån till Skillinge hamn samt åtgärder förutsätts i detaljplan för hamnområdet i Skillinge. Anslaget är därmed till kontot sammanlagt 1.5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från samverkanspartierna, 20 april 2018.
Yrkande
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar följande:
-

Namn på kontot 12542 ändras till Skillinge bycentrum/ hamnområde.

-

Kontot 12542 Skillinge bycentrum tillförs ytterligare 700 000 kronor för
projektering och kostnadsberäkning under 2018.

-

Ökad investeringsram på 700 000 kronor finansieras kortsiktigt under 2018 genom
minskning av kommunens likviditet och långsiktig från 2019 genom minskning av
kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Namn på kontot 12542 ändras till Skillinge bycentrum/ hamnområde.



Kontot 12542 Skillinge bycentrum tillförs ytterligare 700 000 kronor för
projektering och kostnadsberäkning under 2018.



Ökad investeringsram på 700 000 kronor finansieras kortsiktigt under 2018 genom
minskning av kommunens likviditet och långsiktig från 2019 genom minskning av
kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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