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§ 221
§ 222
§ 223
§ 224

Justerare signatur

Godkännade av dagordning
Val av justerare
Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2022
Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsverksamheten 2019

Utdragsbestyrkande
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§ 221 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 222 - Val av justerare

Till justerare utses Therese Magnusson (S).
Justering sker den 11 december 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 223 – Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2022 Dnr KS
2018-104

Laxå Kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2019-2022. Planen
anger mål och uppdrag för nämndernas verksamheter och hur detta ska finansieras. Av de
skatter och bidrag som kommunen tilldelas kommer 2% att avsättas som budgeterat
resultatmål. De extra medel som regeringen föreslår under de kommande åren, vilket
preliminär är 10,2 mnkr för Laxå kommun år 2019 har fördelats i och redovisas i under
avsnittet ”Satsning på välfärden”. Skattesatsen har fastställs till oförändrade 22,18 kr per
intjänad hundralapp.
Vänsterpartiet har till kommunstyrelsen lämnat in ett eget förslag till budget för år 2019.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till budget. Dels förvaltningens, dels
vänsterpartiet. Ordförande ställer förslagen mot varann och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2022
Budget och verksamhetsplan 2019-2022 uppdaterad 2018-12-06
Budget och verksamhetsplan 2019-2022 uppdaterad 2018-11-28
Vänsterpartiets förslag till budget 2019
CSG protokoll 2018-12-06

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 20192022.
Styrelsen och nämnderna bör senast i december 2018 upprätta budget och verksamhetsplan
för perioden.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Enheter som är i behov av att använda vikarier ska budgetera för detta.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella
oförutsedda behov.
Internräntan för 2019 fastställs till 3%.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och
beslutas av kommunstyrelsen.
Budgeten kan revideras under verksamhetsåret 2019 beroende på om förändringar i
skatteunderlag eller förändrad fördelning i statsbidrag utifrån beslut från regeringen och
riksdagen.

Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 224 – Organisationsförändringar inom barn- och
utbildningsverksamheten 2019 Dnr KS 2018-348
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att inför år 2019
göra förändringar inom barn- och utbildningsverksamheten. Detta som en del av att kunna
inrymma verksamheten inom budgetramen.
Yrkanden
Arne Augustsson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Clara Ericson (V) yrkar avslag och att ingen omorganisation genomförs till höstterminen
2019. Barn- och utbildningsnämnden tillskjuts pengar för att driva nuvarande organisation
vidare höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Verksamheten ges i uppdrag att ta fram ett
förslag till omorganisationen som är väl förankrat i organisationen och hållbart över tid.
Omorganisationen ska genomföras till höstterminen 2020.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Clara Ericsons (V) avslagsyrkande.
Ajournering
Mötet ajourneras 8.22-8.25.
Yrkande
Therese Magnusson (S) yrkar bifall till Clara Ericsons (V) avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Barn- och utbildningsnämndens förslag samt
Clara Ericson (V), Ylva von Scheele (M) och Therese Magnusson (S) avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
barn- och utbildningsnämndens förslag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar bifall till barn- oh
utbildningsnämndens förslag röstar ja och de som röstar på avslag röstar nej. Omröstningen
utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs.

Beslutsunderlag




Barn- och utbildningsnämnden § 130 Organisationsförändringar inom barn- och
utbildningsverksamheten 2019
BUN Tjänsteskrivelse - Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsnämnden
BUN projektplan

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att eleverna inom Förskoleklass-årskurs 3 på Lindåsens
skola flyttas till Saltängens skola. Enheten Lindåsen blir från och med höstterminen 2019
endast förskola.

Reservation
Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S) och Clara Ericson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum

2018-12-11

Voteringslista: §224
Ärende: Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsverksamheten 2019, KS 2018-348
Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

Ja

Bo Rudolfsson (KD), ordförande
Sara Pettersson (MP), vice ordförande
Therese Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Anette Schön (KD), ledamot
Thorbjörn Bäckrud (KD), ledamot
Nils-Olof Tivemyr (C), ledamot
Ylva von Schéele (M), ledamot
Clara Ericson (V), ledamot
Kenth Gustafsson (S), ledamot
Nea Mustonen (KD), ersättare
Arne Augustsson (C), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
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