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 Kommunstyrelsen 

Plats och tid:        Digitalt möte via Google meet, Torsdagen den 2020-12-17, kl.  17:00 - 17:10 

Beslutande:   Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Björn Kvist (M) 
Rickard Livén (M) 
Raili Nilsson (C)  
Petter Liljeblad (L) 
Arne Närström (S) 
Björn Wivallius (S) 
Berit Heidenfors (S) 
Anders Klerkefors (R)  
Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Farzana Khan (M), Björn Odelius (M), Maria Zitting Nilsson (C) ,  
Johanna Liljedal (L):, Åsa Dahl (L), Tommy Eklund (S), Kjell Häggkvist (S), Maria 
Trap (R), Conny Wessberg (SD) 

Övriga deltagande:  Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Ida Malmborg, HR-chef 
Ulf Haraldsson, skol- och förvaltningschef Katarina Sweding och ekonomichef Siv 
Jönsson Westerlund 

Utses att justera:  Arne Närström (S) 
Justeringens  
plats och tid: 

 
   Kansliet, 2020-12-17, kl. 18:00 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
Ida Malmborg 

Ordförande       ………………………… 
 Lennart Kalderén (M)  

Justerande       …………………………  
 Arne Närström (S) 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 
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 Kommunstyrelsen 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ:  Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum:  2020-12-17 

Datum för anslagets 
uppsättande: 
2020-12-18 

Överklagande tiden går 
ut: 2021-01-08 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2021-01-11 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 
 Ida Malmborg 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

Innehållsförteckning  
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 Kommunstyrelsen 

 
§ 119 

 
Åtgärd för att bibehålla grundbeloppen inom grundskolan år 2021 på minst 2020 års 
nivå 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

 
  

KS § 119 KS/2020:406 
 
Åtgärd för att bibehålla grundbeloppen inom grundskolan år 
2021 på minst 2020 års nivå 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att begära tilldelning från posten Medel till 
förfogande för att kunna hålla grundbeloppet till grundskolorna år 2021 på minst samma nivå 
som för år 2020. 

 

Ordförandens förslag  

1. Kommunstyrelsen beslutar att Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 700 tkr ur 
medel till förfogande för att grundbeloppet till grundskolorna avseende år 2021 ska 
kunna hållas på minst samma nivå som för år 2020.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering i ärendet.  
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att säkerställa budgetrutinerna så 
att budgetberedningen, kommunstyrelsen och fullmäktige har rättvisande 
information om anslagen inom barn- och utbildningsnämnden när beredning sker 
och beslut fattas 

Yrkande 

Arne Närström (S) yrkar avslag på punkt 3 i ordförandens förslag.  

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

Rickard Livén (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger avseende 
punkt 1-2 och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Ordföranden ställer punkt 3 i ordförandens förslag till beslut mot Arne Närströms (S) yrkande 
om att avslå punkt 3 i ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det.  
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 Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 700 tkr ur 
medel till förfogande för att grundbeloppet till grundskolorna avseende år 2021 ska 
kunna hållas på minst samma nivå som för år 2020.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering i ärendet.  
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att säkerställa budgetrutinerna så 
att budgetberedningen, kommunstyrelsen och fullmäktige har rättvisande 
information om anslagen inom barn- och utbildningsnämnden när beredning sker 
och beslut fattas 

 

Protokollsanteckning  

Arne Närström (S) medges lägga följande anteckning till protokollet under § 119:  

“Vi vill ha en översyn och omtag kring budgetprocessen. Dagens situation med 2021 års 
budget är orimlig och sätter förvaltningen i orimlig situation.  

Den nya budgetprocessen skulle ge förvaltningen och oss förtroendevalda givna 
förutsättningar när budgeten beslutades innan sommaren. Nämnden skulle få förutsättningar 
att göra prioriteringar när budget var beslutad av Kommunfullmäktige Inför sommaren. Men 
så visar sig inte var fallet.  

 

Skolorna måste få veta i god tid vad som gäller innan årsskiftet, så att de kan göra sin 
planering inför en ny  termin. Vi vill inte ha skolan som ett sparprojekt och budgetregulator.  

För socialdemokraterna  

Arne Närström” 

 

Reservation  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsnämnden  
Ekonomikontoret 
Kommunikation  
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 


