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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, fredagen den 22 november 2019 
kl 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Jan Hognert (M), Ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Karin Blomstrand (L) för Ausra Karlsson (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
 

Utsedd att Justerare Carina Thorstensson (C) 

  
Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, 2019-11-27, kl. 09.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 182-184 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

  

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 

  

 Carina Thorstensson (C)  
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§ 182 Dnr 72418  

 
Stängt sammanträde för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår kommunstyrelsen att dagens sammanträde ska 
hållas bakom stängda dörrar.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde ska hållas bakom 
stängda dörrar. 
 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) och Carina Thorstensson (C) ifrågasätter 
ordförandes beslut att, trots att mötet hålls bakom stängda dörrar, låta 
praktikanter närvara vid sammanträdet. 
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§ 183 Dnr 2019-000216  

 
Barn- och utbildningsnämndens plan med åtgärder för 
en budget i balans. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 § 128 att hålla extra 
sammanträde med kommunstyrelsen den 22 november. Barn- och 
utbildningsnämnden skulle till detta datum redovisa en plan med 
åtgärder för budget i balans 2020.  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar plan för att få en budget i 
balans 2020-2021. 
 
För Hällevadsholms skola kommer 5 visstidstjänster fasas ut under 2020. 
Enheten kommer att vara i ekonomisk balans 2021. 
 
För Kunskapens Hus kan det konstateras att kostnad per elev för IM-
programmet är mer kostsamt i egen regi än om man köper platserna. 
 
För Centrumskolan kommer 5 visstidstjänster fasas ut under 2019 och 
2020. Trots åtgärder beräknas prognosen för 2020 visa på ett 
underskott. Fler insatser kommer att krävas. Pågående ombyggnation 
begränsar handlingsutrymmet. 
 
För Kungsmarksskolan kommer 2 visstidstjänster att fasas ut under 
2020. 3 tillsvidareanställda elevassistenter kommer att erbjudas tjänst 
på andra skolenheter inom kommunen. Tjänstgöringsgrad ses över. 
Särskolan kommer kompenseras via resursfördelningssystemet då de har 
fler elever. Prognosen för 2020 beräknas trots åtgärderna visa på ett 
underskott. Enheten ska vara i fas inför 2021. 
 
För Hedekas skola kommer viss omstrukturering inom personalstyrkan 
göras. Träningsskolan har kompenserat ett negativt resultat. Med 
insatserna som beskrivits beräknas enheten visa på en budget i balans 
2020. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 
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§ 184 Dnr 2019-000215  

 
Välfärdsnämndens plan med åtgärder för en budget i 
balans. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 § 128 att hålla extra 
sammanträde med kommunstyrelsen den 22 november. 
Välfärdsnämnden skulle till detta datum redovisa en plan med åtgärder 
för budget i balans 2020.  
 
Välfärdsnämnden informerar att den långsiktiga planen med åtgärder 
inom IFO fortskrider. 
 
För vård och omsorg har nämnden tagit fram en långsiktig strategi för 
att minska kostnaderna. Det innebär att minska antal platser på 
Ekebacken, att parallellt med detta inrätta trygghets/BGT-lägenheter på 
Ekebacken. Att ge förvaltningen uppdragen att genomföra en anpassning 
av kvalitetsnivåerna inom hemtjänst, att revidera riktlinjerna för 
biståndsbedömningen samt att inrätta en alternativ boendeform för 
personer med behov av utökat stöd och god tillgänglighet. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  
 
 


