Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-05-03

§ 60 Remiss: Motion från Victoria Tiblom (SD) och
Marcus Svensson (SD): Reducerad förskoleavgift
Dnr BSN 2022/1339

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen enligt vad som framgår av barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion avseende att
vårdnadshavare som på förskolans uppmaning håller barn hemma
ska kompenseras med reducerad förskoleavgift. Kommunkontoret
har remitterat motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.
Kommunledningskontoret har gjort en juridisk tolkning och
definition av vad en begränsad service eller tjänst innebär. Att en
service eller tjänst begränsas ska tolkas som att kommunen inte
genomfört, ställt in eller inte erbjudit alternativ för den.
Barn- och skolförvaltningen har genom hela pandemin bedrivit
förskoleverksamhet. En förskola stängdes vid ett tillfälle under två
dagar. I detta fall erbjöds de barn för vilka omsorgsbehov kvarstod
omsorg vid annan enhet.
Vidare baseras avgiften för förskola på hushållets inkomst, antalet
barn och barnets ålder, och det gör ingen skillnad hur många timmar
barnet är på förskolan.
Med anledning av ovan görs bedömningen att vårdnadshavare inte
har begränsats att använda sin förskoleplats under pandemin, och
att därmed ingen kompensation bör utgå.
Resonemang kring modell för kompensation och
kostnadsuppskattning för denna, i det fall beslut om kompensation
till vårdnadshavare sker, presenteras i tjänsteskrivelsen.

Yrkanden
Pontus Ekberg Kjellström (V): Barn- och skolnämnden beslutar att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen samt att istället kompensera samtliga vårdnadshavare som
hade barn inskrivna i verksamheten under januari 2022 enligt vad
som beskrivs i barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse sid 7).
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Mattias Horrdin (C) med instämmande av Mia Honeth (L): Bifall till
förvaltningens förslag, d.v.s. att lämna yttrande över motionen enligt
vad som framgår av barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för
bifall till Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande. Nej-röst för bifall till
Pontus Ekberg Kjellströms (V) yrkande. Omröstningen utfaller med
fem ja-röster, fem nej-röster och en röst för att avstå.
Mia Honeth (L), Louise Rehn Winsborg (M), Charlotte Svanberg (M),
Mattias Horrdin (C) och Kerstin Frygner (FNL) röstar ja.
Agneta Järvegren (S), Mårten Spanne (S), Lina Olsson (S), Emma
Fager Malmström (MP) och Pontus Ekberg Kjellström (V) röstar nej.
Åsa Wittenfelt (SD) avstår från att rösta.
Nämnden har därmed genom ordförandes utslagsröst beslutat enligt
Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande.

Underlag för beslut
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
-
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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-05-03 klockan 17.00–21.35, ajournering klockan kl. 19.0519.25, Gunnesboskolans matsal, Stenåldersvägen 6, Lund
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)
Agnetha Järvegren (S)
Lina Olsson (S)
Jessica Ulfgren (L)
Joakim Andersson (C)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Jonas Ringqvist (V)
Frida Gudmundsson (FI)
Marcus Svensson (SD)
Jytte Lindborg, skoldirektör
André Levin, ekonomichef
Britta Fremling, nämndsekreterare
Pernilla Vesterlund, rektor Gunnesboskolan, §§ 48-50
Taru Jönsson, biträdande rektor Uroxens förskola, §§ 48-50
Cecilia Rietz, rektor Uroxens förskola, §§ 48-50
Ava Brink, elev Gunnesboskolan, § 50
Elias Lindberg, elev Gunnesboskolan, § 50
Sheida Jalaliniya, elev Gunnesboskolan, § 50
Daniel Tayeh, elev Gunnesboskolan, § 50
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
Anna Palm, enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist,
deltar på distans, §§ 51-53,61-67
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Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, deltar på distans, §§
55-57, 61
Anders Thorssell, utbildningschef område 2, deltar på distans, §
63
Tomas Andersson, verksamhetscontroller, deltar på distans, § 63
Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 48–68

Tid och plats för justering

Digital justering den 10 maj 2022 kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Mårten Spanne (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2022-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-06-01

