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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-06-18

KS 2018/303

Plats och tid

Parken kl. 18.00–19.25

Beslutande

Paul Lövdahl (S)
Ismet Dedic (S)
Helmuth Petersén (SD)
Göran Gärtner (M)
Ken Karlsson (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Marianne Pettersson (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Anita Persson (SD)
Veronica Larsson (S)
Bertil Larsson (SÖS)
Susana Apostolovska (M)
Andreas Persson (S)
Mathias Andersson (SD)
Marianne Ohrlander (M), 2:e vice ordförande
Per Klarberg (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Eric Samuelson (M)
Gunilla Thysell (-), Anmäler jäv i § 20 och deltar ej i behandlingen av
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Christian Ottergren (SÖS).
Tomas Tigerschiöld (MP)
Sven Lindkvist (S)
Mikael Rubin (M)
Leif Roos (--)
Britta Brinck-Nehlin (-), 1:e vice ordförande
Terezija Macas (S)
Anitha Lata (S)
Gunnar Grafström (M)
Håkan Sjöberg (M)
Bengt Andersson (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Johnny Nilsson (S)
Henrik Silfverstolpe (L)
Patrik Holmberg (C)
Sten Björk (S)
Hanna Skånberg (S)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Jan Isaksson (M)
Jan Larsson (--)
Alf Hansson (S)
Martin Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Bertil Tomelius (M)
Nils Svensson (M)
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Roger Persson (M)
Gerd Klein (S)
Jan Lundgren (S)
Monica Nordbladh (S)
Kai Regnell (MP)
Anna Holst (SD)
Christian Ottergren (SÖS), Tjänstgör för Gunilla Thysell (-) i § 20.
Ersättare

Fredrik Schlyter (M)
Josefin Holmberg (C)
Jonas Ralving (L)
Ann-Christine Seéhusen (L)
Kenneth Johansson (S)
Layal Chidiac (S)
Anders Söderberg (S)
Solveig Lundgren (S)
Tomas Olsson (SD)
Gunnar Jönsson (SD)
Bo Jönsson (SD)
Bengt Gunnarsson (-)
Tom Magnusson (SÖS)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

134-155

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Marianne Pettersson (S)

Justerare

Justerares signaturer

Marianne Ohrlander (M)

Britta Brinck-Nehlin (-)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-29

Datum då anslaget tas ned

2018-07-20

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 147 Behov av anslag för inköp av utrustning
och inventarier till nya Västervångskolan
Dnr KS 2018/449

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 61 att hos kommunfullmäktige begära
anslag om totalt 11 400 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för
inköp av utrustning och inventarier samt att meddela kommunfullmäktige att det är
bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter
upphandling visar sig att kostnaden för den utrusning och de inventarier som har
redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än
beräknat. Slutligen att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är ett antal tidigare utredningar,
framställningar och beslut inom bildningsnämnden och kommunfullmäktige.
Ursprungligen beslöt kommunfullmäktige 2016-04-25 § 57 bl.a. att färdigställa en
nybyggnad Lillevångskolan / Vannhögskolan år 2018 och idrottshall år 2019 inom
en totalram på 310.500 tkr. Beslutet innehöll inga driftanslag eller anslag till
utrustning och inventarier.
Därefter beslöt kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236 mot bakgrund av en
avvikelserapport ifrån servicenämnden bl.a. att anslå ytterligare investeringsmedel
om 28.300 tkr som tilläggsanslag för färdigställande av byggprojektet
Lillevång/Vannhögskolan i sin helhet och att anslå 7.500 tkr ur kommunens
budgetmarginal för att täcka eventuellt nedskrivningsbehov år 2018. Vidare beslöts
att uppdra till bildnings- respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag
till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftskostnadsökning
tydligt framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov, att uppdra till
kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera ökad driftskostnad, i form av
tillkommande internhyra, om 17.700 tkr genom omprioritering av anslag mellan
nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering. Slutligen uppdrogs till
kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad,
med anledning av rivning, om 6.500 tkr genom omprioritering av anslag mellan
nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.
Mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån bildningsnämnden beslöt
kommunfullmäktige därefter 2018-03-19 § 41 bl.a. att bevilja 5.678 tkr till
bildningsnämndens driftbudget år 2018 och vid samma sammanträde § 42 på basis
av en framställan ifrån fritidsnämnden bl.a. att bifalla fritidsnämndens begäran om
150 tkr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 och att bevilja
fritidsnämndens begäran om anslag om 995 tkr till fritidsnämndens driftsbudget
åren 2018.

Justerares signaturer
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till
investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket
finansieras via upplåning,
att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020.

Skickas till
Bildningsnämnden
Servicenämnden
Fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

