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Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola
Sammanfattning
2018-03-12 inkom ett medborgarförslag från föräldraföreningen i 1ludcnc. b'.Cnom
Birger J !_jalmarsson. Förslaget innebär att Hudene skola ska byggas ut for att
rymrn<i ett elevantal om 100 elever. Förvaltningen arbetar regelbundet 111ecl elevprognoser med I 0 års framförhållning, prognoser som beställs av SCB och uppdziterns kontinuerligt. Under perioden fram till 2027 beräknas sorn mest 86 elever finnas
vid I {ucknc skola. Förvaltningens bedömning är att det inte finns något behov av att
bygga ut Iludene skola utifrån ett ök,1t elevunderlag. Förvaltningen ser dock et1
ökat behov av idrottshallar utifrån en ökad undervisningstid i idrott och hälsa från
och med hösten 2019 och det skulle vara en tillgång för Hud ene skola om en idrotts hall anlades i anslutning till skolan.
Beslutsunderlag
Presidicskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-25
Bildningsnämnden § 93/2018-08-27
Kommunfullmäktige§ 37/2018-03-13
Medborgarförslag utbyggnad av Hudene skola, 2018-03-12
Förslag till beslut
Bildningsnärnndens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om bildningsnämndens förslag till beslut antas och finner att
sker.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

I komrnunfullmi:iktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens fors18g till beslut
antas och fi nncr att si\ sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Medborgarförslaget avslås.
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Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2018-08-31 för kommunen .
Delårsrapporten redogör för det ekonomiska ut fallet till och med augusti manad,
samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2018-12-31. Delårsrapporten följer
även upp de av kommunfullmäklige fastställda vcrksamhetsmål (inriktnings- och
prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av
ekonomiskt utfall samt prognos. 1fcrrljunga kommun redovis<1r ett resultat för de
första åtta månaderna som uppgår till 13,9 mnkr, vilket jämfört med deh1rsbokslut
20 I 7 är en försämring med I 9,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 2,0 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas överstiga budgeten med 2,3 mnkr. Invcsteringsutfal lct tc5r helåret förv~intas uppgå ti 11 73
rnnkr vilket understiger budgeten med J 1,6 rnnkr
Beslutsunderlag
"ljtinsteskrivelse i ärendet daterad 20 I 8-09-13
Delårsrapporl 2018-08-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullm ~iktige föresl [1s godkänna upprHttad
för Herrljunga kommun.

del~1rsrapport

2018-08-J 1

Elin I Iegg (MP) bifaller förslaget med följande komplettering:
• N~imnderna uppmanas att uppnå de mål som inte uppnåtts under delarsrapporten.

Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker
Ordföranden frågar sedan om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I. t_;pprättad delårsrapport 2018-08-31 för JIcrrljunga kommun godkänns (bilaga I, KS § 136/2018-09-24 ).

l kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommuns1yrclsc11s förslag till beslut
antas ocl1 finner att så sker.
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Fortsättning KF § 133

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga I, KS § 136/2018-09-24 ).
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