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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Budgetprognos t.o.m. april 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetprognos t.o.m. april 

2020, samt att översända budgetprognosen till Kommunstyrelsen.  

Lokalförsörjningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 

förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m. april 2020 som 

redovisar en negativ årsavvikelse mot budget med 24 612 tkr. Budgetprognosen 

för år 2020 visar ett negativt resultat om 56 962 tkr före kommunbidrag om  

32 350 tkr.                             

               

Beslutsunderlag 

1. Budgetprognos t.o.m. april 2020 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Nils Åke Björklund (M) 

Jonas Garmarp (M) 

Pirita Isegran (M) 

Peter Wilhelmsson (M) 

Åke Ekvad (KD) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

 



Protokollsanteckning   Lokalförsörjningsnämnden 
  2020-05-18 
 

     
 

 
 
 
Protokollsanteckning: Kronängsparkens förskola (ärende 9) 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna ser det lokalbehov som finns och vill inte fördröja processen. 
Därför röstar vi bifall till liggande förslag. Dock vill vi anmärka på att AB Bostäder konsekvent vid 
hyresavtal med kommunen kräver 30-åriga hyresavtal. Vi har svårt att se varför kommunens eget 
bolag ska ställa så högt ställda krav vid kommuninterna avtal. En mer välavvägd lösning hade varit att 
skriva avtal på 15 år, med option på ytterligare 15 år. 
  
Konsekvensen blir att om Lokalförsörjningsnämndens hyresgäst säger upp avtalet inom den 30-åriga 
löptiden, är Lokalförsörjningsnämnden fortfarande låst i ett avtal med oklara utsikter för att finna 
annan uthyrning och ny kostnadstäckning. Vår bild är att Lokalförsörjningsnämnden – och i 
förlängningen skattebetalarna - inte kompenseras för den riskbilden i hyressättningen.  
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Pirita Isegran (M) 
Peter Wilhelmsson (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
 
 
 



Initiativärende  Lokalförsörjningsnämnden 
  2020-05-19 
 

     
 

 

 
 
 
Initiativärende angående förstudieuppdrag Kvarteret Nornan 
 
 
Flera förvaltningar som huserar i stadshuskvarteret är i dag trångbodda och i behov av 
förändrade lokallösningar. Det har föranlett en diskussion om flytt av verksamhet från 
Servicekontoret och eventuellt andra förvaltningar till Kyllared.  
 
För att skapa långsiktighet i lokalplaneringen borde frågan om att fylla Kyllared betraktas 
som en del i en större förändring.   
 
Vi anser att man behöver ta ett samlat grepp kring frågan om kommunens lokalplanering 
med tyngdpunkt på kvarteret Nornan och Stadshuskvarteret (Idun). På så vis kan vi få en 
bättre struktur i kommunens lokalplanering. Att fortsätta fatta beslut som rivs upp efter 
knappa halvåret är knappast en hållbar väg framåt. 
 
Våra två partier föreslår därför att det uppdrag som finns från budget 2019 om en förstudie 
för att utreda framtida användning och inriktning av kvarteret Nornan utökas med att också 
beakta vilka lokalbehov det finns för de förvaltningar som sitter i Stadshuskvarteret. 
 
Arbetet är beroende av samarbete med andra förvaltningar eftersom ett planprogram för 
Nornan ska planeras.  
 
Nämnden föreslås besluta: 
 
I förstudiearbetet med kvarteret Nornan (Budgetuppdrag 2019) ska förvaltningen också 
beakta vilka lokalbehov det finns för de förvaltningar som idag sitter i Stadshuskvarteret, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids och folkhälsoförvaltningen, Miljö och 
konsumentförvaltningen samt Stadsledningskansliet. 
 
 För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Pirita Isegran (M) 
Peter Wilhelmsson (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
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