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Dnr 2018/000660 -041 

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- 
och ungdomsverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel 

framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som 

föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina 

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.   

De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som 

behövs under 2018.     

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018      

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C) yrkar att barn- och ungdomsverksamheten beviljas 

äskade medel bortsett från de 500 000 kronorna till ”övriga investeringar”. 

Mattias Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag i dess helhet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Gunilla Karlssons yrkande och 

finner att barn-och ungdomsutskottet beslutar enligt det senare.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Gunilla Karlssons förslag. 

Nej-röst för förvaltningens förslag.   

Omröstningsresultat   

Ja Nej 

Agneta Stjärnlöf (M) Mattias Nilsson (S) 

Gunilla Karlsson (M) Annika Willaume (S) 

 Eva Traore Dahlberg (MP) 
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2 ja-röster och 3 nej-röster. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och ungdomsverksamheten tillförs 2 000 000 kronor i 

investeringsbudgeten 2018.     

Reservation 

Agneta Stjärnlöf (M) och Gunilla Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 107 Dnr 2018/000660 041 

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- 
och ungdomsverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel 

framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som 

föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina 

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.   

De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som 

behövs under 2018.  

David Idermark, verksamhetschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.00-14.10. 

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöf (M) yrkar på återremiss till barn och ungdomsutskottet för 

beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till barn och ungdomsutskottet för beredning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Barn och ungdomsutskottet 
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Dnr 2018/000660 -041 

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- 
och ungdomsverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel 

framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som 

föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina 

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.   

De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som 

behövs under 2018.     

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och ungdomsverksamheten tillförs 2 000 000 kronor i 

investeringsbudgeten 2018.     

_____ 
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Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- 
och ungdomsverksamheten 

Beskrivning av ärendet 

Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel 

framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som 

föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina 

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.   

De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som 

behövs under 2018. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018    

Överväganden 

I kommunens lokalförsörjningsplan framförs behov av utökning av lokaler 

under 2019. Redan i år dock är elevantalet på framförallt Gårdbyskolan och 

Alunskolan så stort att befintliga lokaler inte är ändamålsenliga i tillräcklig 

omfattning.  

Barn- och ungdomsverksamheten behöver under 2018 utökade 

investeringsmedel för att åtgärda lokalbrister enligt följande uppdelning: 

Åtgärder lokalbrist Gårdbyskolan 1 200 000 kronor 

Åtgärder lokalbrist Alunskolan 300 000 kronor 

Övriga investeringar 500 000 kronor 

Summa 2 000 000 kronor 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente 2 §.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och ungdomsverksamheten tillförs 2 000 000 kronor i 

investeringsbudgeten 2018.   

David Idermark 

Verksamhetsområdeschef  
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Fattat beslut expedieras till: 

Barn- och ungdomsverksamheten 

Ekonomi 
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Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- 
och ungdomsverksamheten 

Efter budgetbeslutet november 2017 har nya behov av investeringsmedel 

framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som 

föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina 

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.  

När nu investeringsbudgeten ses över behöver följande investeringsbehov 

lyftas fram: 

Lokalbrist Gårdby skola  

I lokalförsörjningsplanen framförs behov av utökning av lokaler under 2019. 

Redan i år är elevantalet så stort att befintliga lokaler inte är ändamålsenliga 

i tillräcklig omfattning. Redan 2018 skulle följande förbättringar behöva 

göras: 

1. Träslöjdsalen som bara används en dag per vecka kan byggas om till 

en multisal så att all slöjd(trä och textil) kan genomföras i samma sal 

samt att salen även kan användas till fritidshemmets verksamhet och 

som grupprum i ordinarie grundskoleverksamhet, se bild. En sådan 

åtgärd frigör ett klassrum på skolan. Kostnaden är cirka 500 000 

kronor i ombyggnation och cirka 200 000 kronor i inventarier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inventarier i klassrum, grupprum och matsal byts ut mot moderna 

skolmöbler som inte tar så mycket plats som de nuvarande. Skolans 

inventarier är 20-30 år gamla och är i stort behov av utbyte. 

Kostnaden beräknas till cirka 500 000 kronor.  
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Lokalbrist på Alunskolan 

Alunskolan har störst variationer i barn och elevantal av alla enheter i 

dagsläget. Tillgången på bostäder i de södra delarna av kommunen gör att 

det är stor rotation på nyanlända familjer. Dessa familjer har ofta flera barn i 

åldrarna 1-12 år. I förskolan går just nu 33 barn och fler barn är på väg in. 

Från hösten 2015 har förskolan mer än fördubblats och skolan har ökat med 

15 elever och lokalerna har inte utökats. Nu börjar det bli trångt, framför allt 

på förskolan. Lokalerna har mycket yta men de är ålderdomligt disponerade 

med enbart stora klassrum och det fattas viktiga funktioner som toaletter och 

lärararbetsplatser. Den enda specialsal som finns är träslöjdsalen - bild, 

musik och textilslöjd saknar ändamålsenliga lokaler. 

Statistiken bakåt och prognosen framåt visar att det i snitt är cirka 8 barn per 

årskull och prognosen visar på en ökning.    

Följande brister finns: 

 Toaletter saknas på förskolan. Det finns idag två toaletter på 33 barn 

inom förskolans lokaler. Ena toaletten är också skötrum och den 

andra toaletten är också tvättstuga.  

 Grupprum saknas. Idag finns 5 normalstora klassrum, ett mindre rum 

för specialundervisning och ett litet grupprum för 4-5 personer. 

 Förskolepersonalen har inget planeringsrum. Idag samsas 

skolsköterska, kurator, förskolepersonal och rektor förskolechef om 

ett arbetsrum. 

 Arbetsrum för lärarna saknas. Alla lärare sitter idag kvar i sina 

klassrum och planerar. Detta gör att fritidshemmet inte kan utnyttja 

lokalerna optimalt på skolan. 

 Samtalsrum saknas. Rektor får hålla personalsamtal i slöjdsalen eller 

i kulturskolans musikrum. 

 Fritids har inte tillgång till något kök eller pentry. 

Fritidsverksamheten kan aldrig baka m.m. 

 Textilslöjdssal saknas. Idag står symaskiner och lite material på en 

vagn som dras runt mellan klassrummen. 

 Musiksal saknas. Musikundervisning och kulturskolans verksamhet 

får samsas i ett grupprum intill personalrummet.  

I området finns 13 barn som inte står i barnomsorgskön, kulturen i området 

är att man ansöker om plats precis innan man behöver den, det har ju alltid 

funnits gott om platser. Om dessa barn kommer till förskolan under året ökar 

barnantalet till över 40.  

Förslag till insats 2018 är att 300 000 kronor satsas på att bygga skiljeväggar 

på utvalda ställen för att skapa fler smårum som bättre passar 

gruppstorlekarna som man arbetar med samt att se över toalettbristen på 

förskolan. 

I kommande budgetarbete bör vi arbeta vidare med att lösa fler av de 

beskrivna bristerna ovan för att få en funktionell skola med bra arbetsmiljö. 

Det är mycket viktigt framöver ur rekryteringssynpunkt.  
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Övriga investeringar 

Alla våra 17 förskole- eller skolenheter har inventarier som är mycket slitna 

och gamla. Så är det även inom kostverksamheten, kulturskolan och 

fritidsgårdarna. För att inte behöva byta ut allt för mycket på en gång bör vi 

ha en jämn utbytestakt av våra inventarier. Skolmöbler håller i genomsnitt ca 

20 år. Det innebär att snart är allt som inte är köpt på 2000-talet gammalt och 

slitet. Många av våra inventarier är både från 70-, 80- och 90-talet. Vi skulle 

behöva öka investeringsbudgeten för inventarier och arbetsmiljöåtgärder 

med 500 000 kronor under 2018. 

Summering 

Barn- och ungdomsverksamheten behöver under 2018 utökade 

investeringsmedel för att åtgärda lokalbrister på Gårdbyskolan och 

Alunskolan enligt följande uppdelning:  

Åtgärder lokalbrist Gårdbyskolan 1 200 000 kronor 

Åtgärder lokalbrist Alunskolan 300 000 kronor 

Övriga investeringar 500 000 kronor 

Summa 2 000 000 kronor 

 

 

  

David Idermark 

Verksamhetsområdeschef  
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