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Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus B, lokal B1, kl. 08.30-08.50

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Cecilia Rönn (L)
Peter Stoltz (S)
Mattias Svensson (S)
Carlos Paredes (S)
Ingrid Jordebo (SD)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S)
Håkan Olsson (M)
Victor Hermansson (L)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Gerhard Eriksson (V)
Göran Barkevall (C)
Robert Hult (S)

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler
Lars Karlsson, administrativ chef
Sten Hagberg, personalrepresentant
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Peter Stoltz (S)

Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25 2019-11-04

Sekreterare

Line Isaksson Eriksoo

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Justerande

Peter Stoltz (S)

Paragraf
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Dnr FGN 2019/0225

Reviderad investeringsplan 2020-2024 för
förskole- och grundskolenämnden
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna information om reviderad investeringsplan 2020-2024
för förskole- och grundskolenämnden (tabell s 35-36 i förslag till
Budget 2020, Plan 2021-2024, Varberg rustar för framtiden).
- Paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Peter Stoltz (S) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämnden beslutade om investeringsplan 20202024 i Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021-2024, FGN § 77, i
september 2019. I framarbetandet av Varbergs kommuns Budget 2020,
Plan 2021–2024, Varberg rustar för framtiden, som förväntas beslutas av
kommunfullmäktige den 12 november 2019, har investeringsplanen för
förskole- och grundskolenämnden, efter samråd mellan
samhällsutvecklingskontoret och förskole- och grundskoleförvaltningen,
reviderats. Syftet med revideringen är att förtydliga investeringsplanen
utifrån kommunen som helhetsperspektiv. Utöver att förtydliga strukturen
för investeringsplanen har vissa projekt konkretiserats: ny grundsärskola,
förskola Träslövsområdet samt inventarier (tidigare Förskoleplatser
centrumområdet – Östra Träslöv, Träslöv 5:36 samt inventarier), förskola
Trönningenäs samt inventarier (tidigare Förskoleplatser område nordväst
samt inventarier) och förskola Bläshammar (tidigare Förskoleplatser
område nordväst - samt inventarier).
Förskole- och grundskolenämnden fick information om den reviderade
investeringsplanen på nämndens utvecklingsdag 2019-10-28 och att de
med anledning av revideringarna behöver fatta beslut om att godkänna den
reviderade planen.

Beslutsunderlag
Budget 2020, Plan 2021-2024, Varberg rustar för framtiden
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Övervägande
De revideringar som genomförts i investeringsplan 2020-2024 har tagits
fram i samverkan mellan samhällsutvecklingskontoret på
kommunstyrelsens förvaltning och förskole- och grundskoleförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att revideringarna förtydligar investeringsplanen
och anser att det nya förslaget bör ligga som grund vid framarbetande av
framtida investeringsplaner.
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Protokollsutdrag:
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Datum

