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Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus C, lokal Neden, kl. 08.3009.45 och 15.00-15.20, ajournering för överläggning 09.30-09.45

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Peter Stoltz (S)
Mattias Svensson (S)
Carlos Paredes (S)
Ingrid Jordebo (SD)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S)
Göran Barkevall (C)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Olsson (M)
Gerhard Eriksson (V)
Victor Hermansson (L)
Robert Hult (S)

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Charlotta Sandahl Edemyr, tf avdelningschef ekonomi och lokaler
Maria Wirén, utvecklingschef
Lars Karlsson, administrativ chef
Johan Berntsson, verksamhetschef grundskola
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamheten
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Ingrid Jordebo (SD)

Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25, 2019-09-02

Sekreterare

Line Isaksson Eriksoo

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Paragraf
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Dnr FGN 2019/0225

Underlag till budget 2020 och långtidsplan 20212024
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. redovisa av förvaltningen upprättat förslag till budget 2020 och
långtidsplan 2021-2024 till kommunstyrelsens budgetberedning
2. uppdra åt förvaltningen att senast 2020-04-30 redovisa
strukturella och andra åtgärder för att verksamheten kan rymmas
inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift som
investering under hela planperioden
-

Paragrafen justeras omedelbart.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
De socialdemokratiska ledamöterna deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att förskole- och
grundskolenämnden beslutar
-

redovisa av förvaltningen upprättat förslag till budget 2020 och
långtidsplan 2021-2024 till kommunstyrelsens budgetberedning
uppdra åt förvaltningen att senast 2020-04-30 redovisa
strukturella och andra åtgärder för att verksamheten kan
rymmas inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl
drift som investering under hela planperioden.

Beslutsordning
Hanna Netterberg (M), ordf., frågar om förskole- och grundskolenämnden
kan fatta beslut enligt ordförandes förslag och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 är framskriven
utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget
beskriver förändringar inför 2020, en utblick för perioden 2021-2024 samt
investeringsplan 2020-2024.
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Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024 tar sin
utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2020 som är
beslutat i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning
2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023.
Inför 2020 sker förändringar som kommer att medföra behov av
omfördelning av budget både övergripande och till verksamhet avseende:
• Personal- och kompetensförsörjning
• Lokalförsörjning
• Förändringar rav riktade statsbidrag
• Skolskjuts
• Licenser och internservice

Beslutsunderlag
Återremittering FGN au § 53
Förskole- och grundskolenämndens underlag till budget 2020 och
långtidsplan 2021-2024

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

