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§ 390
Ianspråktagande av reserverade medel för
skolverksamhet
Dnr KS 2019/0902

Sammanfattning
Vid en preliminär beräkning av skolpengen inom grundskolan
framgår det att skolpengen för vissa årskurser blir lägre 2020
jämfört med 2019. För att barn- och skolnämnden även i
fortsättningen ska ha möjlighet till att söka och erhålla riktade
statsbidrag bedömer kommunkontoret att budgetmedel
motsvarande en oförändrad skolpeng behöver tillskjutas 2020.
Kommunkontoret föreslår därmed en utökad budgetram om 7
miljoner kronor till barn- och skolnämnden 2020.
Finansiering om 7 miljoner kronor föreslås ske genom
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020 som
totalt uppgår till drygt 30 miljoner kronor för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2019 dnr KS
2019/0902

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att föreslå kommunstyrelsen att öka budgetramen till
utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år 2020, 20 miljoner kr år
2021 och 33 miljoner kr år 2022 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av skolpeng,
att föreslå kommunstyrelsen att öka budgetramen till barn- och
skolnämnden med 78 miljoner kr år 2020, 110,5 miljoner år 2021
och 125,9 miljoner kr 2022 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng,
att finansiering sker om via kommunstyrelsens reserverade medel
till förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan 20212023:
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Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens
(S) yrkande med undantag för delen som rör utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att
att
att

för år 2020 överföra 7 miljoner kronor till barn- och
skolnämnden för att säkerställa minst en oförändrad skolpeng
inom grundskola 2020 jämfört med 2019
dessa 7 miljoner kronor inkluderas vid beräkning av 2020-års
skolpeng inom grundskolans årskurser
finansiering sker om 7 miljoner kronor via kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande 2020
beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot arbetsutskottets beslut.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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KS 2019/0678

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-16 klockan 13.00–14.26

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 388–411

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 18 december 2019
kl. 10.30

Underskrifter
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KS 2019/0678

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-09

