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Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har sedan tidigare beslutat säga upp
hyresavtal för ett antal lokaler som ej är i drift, men där det tidigare
har bedrivits tillfällig eller permanent verksamhet.
Kommunkontorets ekonomiavdelning har meddelat att prioriterade
medel för omställning av lokaler finns i syfte att minska
lokalkostnader för kommande år.
Barn- och skolnämndens kostnader för lokaler som inte är i drift
beräknas år 2019 uppgå till 1 788 tkr, år 2020 till 2 879 tkr, år 2021
till 1 998 tkr samt år 2022 till 846 tkr. Nämnden föreslår därför att
budgetramarna bibehålls enligt beslut om EVP 2020-2022, men
föreslår samtidigt att nämnden ska frigöras från
hyresavtalskostnader som löper efter 2019, för de lokaler som inte
är i drift, samt att detta genomförs som en omfördelning från
lokalkostnadsbudgeten till förmån för ökad skolpeng för respektive
år avseende berörd verksamhet.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019
dnr 2019/4910.
Delegationsbeslut för barn- och skolnämnden den 30 augusti 2019
om uppsägning av lokaler, dnr 2019/4227 samt 2019/4228
Barn och skolnämndens beslut den 19 juni 2019, § 46, med
tillhörande tjänsteskrivelse den 7 juni 2019, dnr 2019/3576
Barn- och skolnämndens beslut den 28 maj § 43, med tillhörande
tjänsteskrivelse den 20 maj 2019, dnr 2019/3237
Barn och skolnämndens beslut den 15 mars 2017, § 27, med
tillhörande tjänsteskrivelse den 21 februari 2017,
dnr BSL 2016/0813
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Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i
främsta rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant
sätt att de kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en
ekonomi i balans skall i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta
på verksamhetens omfattning och kvalitet.

Ärendet
För 2019 finns det reserverade medel för att befria nämnder från
hyresavtalskostnader för uppsagda lokaler som inte är i drift. Det
innebär att framtida hyreskostnader kan skrivas ned i de fall lokaler
lämnats och där beslut om uppsägning fattats. En förutsättning är att
hanteringen ska effektivisera och/eller reducera lokalkostnader för
kommande år.
Barn- och skolnämnden har sedan tidigare beslutat säga upp
hyresavtal för ett antal lokaler som inte varit i drift, där det tidigare
har bedrivits tillfällig eller permanent verksamhet.
Nämndens kostnader för lokaler som inte är i drift beräknas år 2019
uppgå till 1 788 tkr, år 2020 till 2 879 tkr, år 2021 till 1 998 tkr samt
år 2022 till 846 tkr. Se vidare i tabell 1 nedan som redovisar
förteckning över uppsagda lokaler och dess effekt 2019-2022.
Tabell 1- Förteckning över uppsagda lokaler 2019 och dess effekt
2020-2022 – 2019 års prisnivå Tkr
Obj.

Enhet

Avtal
upphör

Lokalen
lämnad

2020

2021

2022

1262

Toppen fsk

210630

191231

1 319

660

0

1218

Hästskon

220630

190101

658

658

329

1219

Hästskon

200630

190101

107

0

0

1221
del av

Kobjer fsk
suterräng

221231

190101

300

300

300

1510

Lövsångaren

190930

190101

0

0

0

2574

Pandan

200930

190101

115

0

0

1284

Allégården fsk

211231

190101

163

163

0

1210

Genathorp pav

221231

190630

212

212

212

1280

Täppan Koloni

291231

190101

5

5

5

2 879

1 998

846

Totalt
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Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att befria barn- och skolnämnden
från hyresavtalskostnader som löper för uppsagda lokaler
enligt vad som framgår av Tabell 1 – Förteckning över uppsagda
lokaler i ”BSN Tjänsteskrivelse 2019-10-09”.

att

under förutsättning av kommunstyrelsens beslut enligt ovan,
minska budgetanslaget för lokalkostnader och öka
budgetanslaget för skolpeng med motsvarande summa.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

André Levin
Ekonomichef

