Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 68
Begäran om avslut på uppdrag gällande
beslut fattade av KF rörande barn- och
skolnämndens verksamhet
Dnr BSN 2019/4442

Sammanfattning
Den ekonomiska ram för år 2020-2022 som kommunfullmäktige
tilldelat barn- och skolnämnden innebär att åtgärder måste vidtas för
att nå en ekonomi i balans. Några av de åtgärder som bedöms möjliga
att genomföra kräver ändrat ställningstagande i beslut fattade av
kommunfullmäktige. De beslut detta gäller är införande av fria
fruktstunder, utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan,
fortbildningskonto för lärare och handledarbonus.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-09-12 Begäran om avslut på uppdrag
från KF

Yrkanden
Pontus Kjellström (V) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP)
och Joakim Twete (S): Avslag på ordförandes förslag.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Åsa Wittenfelt (SD) och
Louise Rehn Winsborg (M): Bifall till ordförandes förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutat enligt Mattias Horrdins m.fl. förslag.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner att omröstningen
genomförs på så sätt att ja-röst lämnas för bifall till Mattias Horrdins
m.fl. förslag och nej-röst lämnas för avslag till detsamma.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, , Pontus Kjellström (V) - nej,
Kerstin Frygner (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins m.fl.förslag.
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Beslut
BSN beslutar
att

att

att

att

begära av kommunfullmäktige att nämnden under år 2020
befrias från uppdraget gällande fria fruktstunder, men att
avsatta medel fortsatt fördelas till barn- och skolnämnden inom
elevpengen.
begära av kommunfullmäktige att nämnden under år 2020
befrias från uppdraget gällande utvecklingsstöd till
idrottsprofiler, men att avsatta medel fortsatt fördelas till barnoch skolnämnden inom elevpengen.
begära av kommunfullmäktige att nämnden under år 2020
befrias från uppdraget gällande fortbildningskonto för lärare,
men att avsatta medel fortsatt fördelas till barn- och
skolnämnden inom elevpengen.
begära av kommunfullmäktige att nämnden under år 2020
befrias från uppdraget gällande handledararvoden för lärare,
men att avsatta medel fortsatt fördelas till barn- och
skolnämnden inom elevpengen.

Reservationer
Fanny Johansson (S), Mårten Spanne (S) och Joakim Twete (S)
reserverar sig mot beslutet (se bilaga 2).
Jens Gynnerstedt (MP) och Pontus Kjellström (V) reserverar sig mot
beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

BSN 2019/3174

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, Råbandsknopen, 2019-09-18 klockan
17.00–21.40

Ledamöter

Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C), §§ 64-72
Charlotte Lundgren (FNL)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola
André Levin, ekonomichef
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
Charlotte Svensson, HR- och kommunikationschef
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg, §§ 60-63
Gustav Svensson, lokalstrateg, §§ 60-67
Sandra Fors, huvudregistrator/ers. nämndsekreterare
Agneta Lindfors, LR (Lärarnas riksförbund), §§ 60-71
Tomas Antonsson, LR (Lärarnas riksförbund), §§ 60-71

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 60–72

Plats och tid för justering

Skolkontoret, 2019-09-26 kl. 15.00
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

BSN 2019/3174

Underskrifter
Sekreterare

Sandra Fors

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2019-09-18

Paragrafer

§ 60–72

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sandra Fors

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-21

