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Utökad investeringsram för skolan

INLEDNING
2018  tillkommer oväntade investeringsvolymer för skolnämnden. Det handlar både

om kända och oförutsedda investeringar som överstiger den normala volymen.  I  slu-

tet av året ska Ranstas nya förskola och skola inredas för att tas i bruk efter nyår. I
augusti öppnade Äkra modulskola vilket inneburit viss utökning och utbyte av in-

ventarier.

Beredning .

Bilaga KS  2018/ 1  68/1, missiv — tilläggsanslag investeringsmedel skolnämnden

Ledningsutskottets beslut-2018-09—25, § 208

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningSutskottet'förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar

ät utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

BESLUT .
Kommunstyrelsen hemStäller att kommunfullmäktige beslutar

att utöka investeringsram för skolnämnden på 3 000 000 kronor.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Skolnämnden

MISSIV

Tilläggsanslag investeringsmedel skolnämnden

INLEDNING

2018  tillkommer oväntade investeringsvolymer för skolnämnden. Det handlar både

om kända och oförutsedda investeringar som överstiger den normala volymen.

I  slutet av året skall Ranstas nya förskola och skola inredas så att den kan tas i bruk

efter nyår. Åkra modulskola ska stå klar för inflyttning redan hösten  2018, vilket

också kräver viss utökning och utbyte av inventarier även om det mesta kan

återanvändas.

Ärendet

Skolnämnden har tilldelats  6  675 tkri investeringsram. AV dessa är 1 090 dedikerat

Ösby naturbruksgymnasium för inköp och utbyte av maskiner. Utöver detta har

verksamheterna behov av ytterligare investeringar 14-90 tkr. Med detta återstår

4 095 tkr av investeringsramen.

Utredningens innehåll /Tjänstemännens yttrande

Inventarier till Ransta skola bedöms kosta  5  000 tkr efter att man har inventerat vad

som kan flyttas med från den gamla skolan och förskolan.

Åkra modulskola kommer även att behöva ett anslag på ca  2  000 tkr då skolan

växter något i storlek och en ny matsal skall möbleras. Det kan beaktas att nya

inventarier kan tas med till den skola eller de skolor som skall ersätta modulerna

om fyra år.

Kostnaderna för ovan beskrivna objekt är 7 000 tkr. Då endast  4  095 kvarstår ur den

ram som tilldelats skolnämnden saknas det idag 3  000 tkr för att kunna göra de

nödvändiga inköpen.

Konsekvenser för landsbygden

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kommer påverka avskrivningskostnaderna då investeringsvolymen ökas.

Hur mycket det kommer handla om är svårt att bedöma.

Utan utökning av ram så kommer Barn och Utbildning att gå över budgeterad ram

alternativt inte ha medel till att inreda dessa två skolor.

Barnkonsekvensanalys
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Barn och Utbildning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt hemställa hos fullmäktige om en utökad investeringsram på  3  000 tkr


