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§ 26 KS 76/2022-043 

Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader med 
anledning av nya tillfälliga lokaler för särskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade personalkostnader överlämnas till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade lokalkostnader under år 2022 för särskolan beviljas till 

ett belopp om 1 158 tkr. Finansieringen sker genom att 

motsvarande belopp disponeras från kommunstyrelsens 

medel för oförutsett. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om 

tilläggsanslag för ökade kostnader gällande flytt av grundsärskolan. 

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare 

lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess 

att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar. 

Nämnden vill att hyresavtal tecknas för Engelbrektskolan för 

särskolans verksamhet. Årshyran för Engelbrektsskolan uppgår till 1 

390 tkr. Planerad inflyttning är under mars månad. 

Nämnden begär även medel för ytterligare personal då nämndens 

budget inte täcker de utökade behoven. Personalförstärkningarna 

innebär kostnadsökningar på 1 300 tkr för år 2022.  

Inför ett verksamhetsår finns hänsyn tagen i den Strategiska och 

ekonomiska planen till kommande planerade lokalförändringar. Det 

finns en så kallad hyrespott att disponera för hyreskostnadsökningar. 

Inför 2022 finns inte medel upptagna för ökade kostnader inom 

särskolan då den inte funnits med i underlagen för framtagande av 

lokalförsörjningsplanen. 
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Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade lokalkostnader under år 2022 för särskolan beviljas till 

ett belopp om 1 158 tkr. Finansieringen sker genom att 

motsvarande belopp disponeras från kommunstyrelsens 

medel för oförutsett. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade personalkostnader för särskolan avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att 

även tilläggsanslag för ökade personalkostnader för särskolan om 1 

300 tkr beviljas med finansiering från kommunstyrelsens medel för 

oförutsett (beslutspunkt 2). 

Mötet ajourneras kl 15.15-15.17. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att 

beslutspunkt 2 överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställt proposition på Andreas Silverstens (S) yrkande om 

beviljande av tilläggsanslag för ökade personalkostnader i 

beslutspunkt 2 mot Jonna Lindmans (M) yrkande om att överlämna 

beslutspunkt 2 till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut, 

finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla hennes förslag. 

__________ 
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