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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-11-05 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Vänstra kammaren, kommunhuset 

 Tisdagen den 5 november 2019 kl. 17:00-17:40 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Christina Källström (MP), ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Lars Ramberg (KD) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Ingemar Severin (M) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Josef Axelsson, sekreterare 

  

Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 103–105 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 103 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 104 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunnar Pettersson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 105 Revidering av budget för barn- och utbildningsnämnden 

2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag till reviderad budget 2020. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 27 augusti 2019 beslut om 

budget för 2020 inkl. fördelning på olika budgetposter. Denna budget 

omfattade 463 522 000 kronor.  

Den styrande majoriteten i kommunen har därefter i budgetberedningen 

arbetat fram ett förslag till kommunbudget för 2020. I detta förslag får 

barn- och utbildningsnämnden 430 014 000 kronor till verksamhetsåret 

2020. Utifrån budgetberedningens förslag till budget för barn- och 

utbildningsnämnden, har förvaltningen tagit fram ett ändrat förslag till 

budget. I detta förslag har vissa av de kvalitetshöjande åtgärderna tagits 

bort. De i pengar räknat tre största åtgärderna som har tagits bort är: utökad 

pott för elever med särskilda behov, utökad planeringstid för förskollärare 

med 1 timma per vecka samt pengar för att ersätta statsbidrag för mindre 

barngrupper i förskolan, då detta eventuellt kommer upphöra. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Gunnar Pettersson (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna 

förvaltningens förslag med en nettobudget för 2020 på 430 014 000 kronor 

med tillägget att 1000 000 kronor till utökad pott för elever med särskilda 

behov ska läggas till förvaltningens förslag. Gunnar Petterssons förslag 

innebär också att det till förvaltningens förslag på rambudget för 2021 

(456 302 000 kronor) respektive 2022 (471 374 000 kronor) ska läggas till 

1 000 000 kronor per år för elever med särskilda behov. 

Ordföranden finner att det finns två förslag; dels förvaltningens förslag till 

ändrad budget för 2020 med en nettobudget för 2020 på 430 014 000 kr 

och dels Gunnar Petterssons förslag. Ordföranden ställer proposition på de 

båda förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

godkänna förvaltningens förslag. 

  

_____ 


