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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00
Svante Hanses (KOSA) ordförande
Pelle Källs (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S)
Maria Alfredsson (MP)
Kerstin Stenquist (C)
Anders Bengtsson (KD) §§ 55-58, 60-66
Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M)
Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) § 59
Anna Vacietis (KOSA) §§ 55-56, 59-60, 62, del av § 64, § 66
Eva-Lotta Törnblom (S)
Lina Wittink (MP)
Kristina Bolinder (C) §§ 55-58, 60-66
Håkan Elfving, skolchef
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 59-60, 62, del av § 64,
§ 66
Tomas Nylén, enhetschef integration, del av § 64
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Stefan J. Eriksson (M)
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:189/53

Bun § 55
Motion om busstrafiken i Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att det ska
vara möjligt att åka buss alla dagar och från alla busshållplatser.
Kommunen har framfört de synpunkter som tas upp i motionen till
Dalatrafik. Stråktrafiken, de så kallade snabbussarna, finansieras helt av
landstinget. Från landstingets sida har man varit tydlig med att dessa bussar
inte ska stanna vid alla hållplatser utan endast vid strategiska knutpunkter.
Dock har man nu öppnat för en diskussion om att under helger, kväller och
utanför rusningstider, morgon och sen eftermiddag, stanna på fler
hållplatser. Kommunen bevakar det och är med i den dialog som pågår med
Dalatrafik, landstinget och länets kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 140616 § 107, dnr Ks 2014:495/53.
Motion, 2014-05-22, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:190/00

Bun § 56
Motion om att öka andelen ekologisk mat i skola och omsorg
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bifalla motionen avseende målet att öka andelen ekologisk mat till 60 % år 2018.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att:
• Öka andelen ekologisk mat till 60 procent i den kommunala
verksamheten till år 2018.
• Vi ska ha som slutmål att ha 100 procent ekologiskt till år 2023.
42,25 % av råvarorna i den mat som serveras i förskola och grundskola är
ekologisk. Det är en ökning med 6 % jämfört med 2014. 22,75 % av
råvarorna i den mat som serveras inom vård och omsorg är ekologisk. Det är
en ökning med 10,2 % jämfört med 2014. Kostens budget har ökat med 3 %
från 2014 till 2015. Det är inte orimligt att ha en ambition 2018 om att 60 %
av den mat som serveras i kommunen har ekologiska råvaror. Dock är den
målsättningen kopplad till den budget som årligen anslås av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 140922 § 137, dnr Ks 2014:771/00.
Motion, 2014-09-12, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:14/00

Bun § 57
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Personalsituationen
• Elevantalet
• Nya förskolan i Djurås
• Lokalsituationen
• Statsbidrag för minskat antal barn i förskolegrupperna samt för att öka
andelen personal i F-3
• Projekt PRIO genomförs på Mockfjärdsskolan
• Instrumentundervisning på lektionstid
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-09-21, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr, se lista

Bun § 58
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från barn- och
utbildningsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / §

Ärenderubrik

Kf 140428 § 71
Ks 2013:285/02
2015:116/02
Kf 140428 § 72
Ks 2013:915/60
2015:117/60
Ks 140513 § 99
Ks 2012:244/61
Ks 2012:517/61
Ks 2012:729/61
Ks 2013:236/61
Ks 2013:237/61
Ks 2013:238/61
2015:114/61
Ks 140902 § 155
Ks 2014:540/00
2015:115/00
Kf 150611 § 126
Ks 2015:167/64
2015:16/64

Motion om minskad administration för lärarna
Motion om utredning - central rättning av de nationella
proven
Uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2012/2013

Revisionsrapport ”Granskning av grundskolans
ledningsorganisation” – yttrande
Begäran om att inrätta lokal styrelse (självförvaltningsorgan)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-09-11, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-09-09, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:18/04

Bun § 59
Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för augusti visar på ett utfall som är 681 tkr sämre än årets
budget vilket är en förbättring med 374 tkr jämfört med föregående prognos.
Verksamheterna inom barn och utbildning beräknas avvika med -1 476 tkr
från budget. Kostenheten beräknas har en positiv avvikelse med 795 tkr från
budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-23, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Barn- och utbildningsnämnden, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 150610 § 40
Bun 150520 § 25
Bun 150520 § 24
Bun 150401 § 6
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Förvaltningschef + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:18/04

Bun § 60
Barn- och utbildningsnämndens budget 2015 – åtgärder
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att klara
budgetramen 2015 samt översända svaret till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Efter budgetuppföljningsprognosen 2015-05-31 har kommunstyrelsen
uppdragit åt alla nämnder att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.
Prognosen 2015-08-31 visar på ett sammantaget underskott för barn- och
utbildningsnämnden där kostenhet och skolverksamhet ingår på -681 tkr.
Förslag på åtgärder:
Fortbildning
Intäktsförstärkning ensamkommande
Obesatta tjänster syv och admin
Rehab
Minskad kostnader förskolan

200 tkr
200 tkr (interkommunal ersättning)
150 tkr
100 tkr
150 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-22, en sida.
Protokollsutdrag, Ks 150616 § 136, dnr Ks 2015:241/04.
Prognos 2015-05-31 Kommunstyrelsen, två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-23
Dnr 2015:193/62

Bun § 61
Förbättra ungas psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på
genusperspektivet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på
åtgärder för att minska ungas psykiska ohälsa i Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
LUPP undersökningen 2014 visade på en ökad psykisk ohälsa bland unga i
åk 7-9. Under oktober 2015 kommer en ny LUPP undersökning
genomföras. Kommunens folkhälsoplanerare kommer tillsammans med
förvaltning och rektorer göra en fördjupad analys av resultatet i LUPP
undersökningen. Skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat i skolan
och kopplingen till den psykiska ohälsan kommer särskilt beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida.
Motion, 2015-04-22, en sida. (dnr 2015:68/62)
Tidigare beslut i ärendet
Kf 150507 § 89, dnr Ks 2015:269/62
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2015-09-23

9

Dnr 2015:191/04

Bun § 62
Internkontrollplan 2015/2016 barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta internkontrollplan 2015/2016 för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Definition av intern kontroll
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen,
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att
kommunens mål uppnås på följande områden:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Lagkrav
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §:
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3
kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).
Internkontrollplanen
Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och
verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i
processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen
resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder
genomförs för att avlägsna bristerna.
Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för barn- och
utbildningsförvaltningen består av fem punkter.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Bun § 62 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida.
Internkontrollplan 2015/2016 barn- och utbildningsnämnden, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning + handling
Ekonom, K.M. + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Dnr 2015:178/62

Bun § 63
Ändring folkbokföringsområde för skolskjuts i Mockfjärd för åk 1-3
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av
folkbokföringsområden som berättigar till kostnadsfri skolskjuts
samt ta fram rutiner för fortsatt löpande översyn.

Ärendebeskrivning
Skolskjutsreglementet består av två delar, dels ett huvuddokument med
generella regler som gäller för samtliga länets kommuner, dels en bilaga där
rätten till skolskjuts anges utifrån folkbokföringsområde.
I den genomgång förvaltningen gjort över trafiksäkra miljöer har det
framkommit att korsningen vid Hedvägen och KM-Mattssons väg i
Mockfjärd inte är en säker väg till och från skolan för elever i årskurs 1-3.
Berört område är vägarna Hedvägen, Backvägen, Tegvägen, Åkervägen,
Spelmansvägen och Anders Frisells väg, i dagsläget är det fem elever i
området som går årskurs 1-3.
Lagrum
Rätten till skolskjuts och kommunens skyldigheter framgår av 10 kap 32, 33
och 40 §§ (grundskolan), 11 kap 31, 32 och 39 §§ (grundsärskolan) samt 19
kap 20, 21 och 28 §§ (gymnasiesärskolan).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Avslag.
Stefan J Eriksson (M): Avlså ärendet och ge förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra en översyn av folkbokföringsområden samt ta fram rutiner för
fortsatt löpande översyn.
Svante Hanses (KOSA): Bifalla liggande förslag ”Godkänna ändring av
folkbokföringsområde för elever i åk 1-3 vid Mockfjärdsskolan” med tillägg
”tills trafiksituationen är åtgärdad”.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anders Bengtsson (KD) förslag om avslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår Anders Bengtsson (KD)
förslag.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Bun § 63 forts.
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot Stefan J Eriksson (M)
förslag och finner att det ska avgöras med omröstning.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller ordförandens förslag.
Den som röstar nej bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med tre ja-röster, fyra nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan J Eriksson (M) förslag.
Ledamot

Anne-Christine Carlsson
Pelle Källs
Maria Alfredsson
Kerstin Stenquist
Birgitta Ihlis
Anders Bengtsson
Svante Hanses

N

S
KOSA
MP
C
M
KD
KOSA

X
X
X
X
–
X
X

Tjänstgörande ersättare

Omröstningar
Ja
Nej
Avstår

X
X
X
X
X

Stefan J Eriksson (M)

Summa:

X
X
3

4

Reservation
Mot beslut reserverar sig Svante Hanses (KOSA) till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-07, en sida.
Hedvägen/K M Mattssons väg Mockfjärd, NTF, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Kf 110607 § 75, dnr Ks 2011:244/62
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Dnr, se rapportlista

Bun § 64
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Barnomsorgsbehov

Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2015 per månad, 2015-09-30, en sida.
Dnr: 2015:78/60
2.

PRIO – SKL projekt

3.

Ensamkommande barn

Ärendebeskrivning
Enhetschef för integration rapporterar i ärendet.
4.

Lokalbehov Mockfjärd

Dnr: 2015:17/29
5.

Verksamhetsberättelse skolhälsovården 2014-2015

Underlag
Verksamhetsberättelse skolhälsovården Gagnefs kommun 2014-2015, 16 sidor.
Dnr: 2015:85/04
6.

Sommarskolan i Gagnefs kommun 2015

Underlag
Sommarskolan i Gagnefs kommun 2015, tio sidor.
Dnr: 2015:28/61
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23

14

Bun § 64 forts.
7.

Uppföljning efter tillsyn, Syrholns skola

Underlag
Uppföljning efter tillsyn i Gagnefs kommun, Syrholns skola, 2015-07-07, en sida.
Dnr: 2015:102/60
8.

Uppföljning efter tillsyn, Björbo skola

Underlag
Uppföljning efter tillsyn i Gagnefs kommun, Björbo skola, 2015-07-07, en sida.
Dnr: 2015:102/60
9.

Skolinspektionens flygande granskning i förskolan

Underlag
Information till huvudman om Skolinspektionens flygande granskning,
Skolinspektionen, 2015-09-04, tre sidor.
Dnr: 2015:179/60
10. Statsbidrag lågstadiesatsningen
Dnr: 2015:187/60
11. Statsbidrag förskolan
Dnr: 2015:177/63
12. Barn- och utbildningsnämndens budget 2016
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-22, två sidor.
Verksamhet och budget 2016-2018, 2015-09-08, 24 sidor.
Dnr: 2015:11/04
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Bun § 64 forts.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-10, två sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Bun § 65
Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och
utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Skolchef
13/2015, Beslut om undervisning i gymnasiesärskola
Förskolechef
07/2015, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka
Förvaltningsassistent
08, 15, 18-22, 28-42, 44-50, 54-64/2015, Stöd till inackordering
09-14, 17, 23-27, 43, 51-53, 65/2015, Beslut om rätt till skolskjuts
16/2015, Kontant resebidrag vid APU, LD
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-14, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2015-09-14, tre sidor.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-23
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Dnr 2015:194/63

Bun § 66
Kommunalt vårdnadsbidrag
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget i Gagnefs kommun
från och med 2015-12-31 under förutsättning av erforderligt
beslut från riksdagen.

2.

Ärenden som anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till
någon del avser tid före 1 januari 2016 kan komma att betalas ut
längst till och med 2016-03-31.

Ärendebeskrivning
Regeringens förslag till riksdagen är att avskaffa lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag (2008:307). Förslaget innebär att lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015. Den
upphävda lagen föreslås gälla i fråga om ärenden om kommunalt
vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos kommunen före den 1 januari
2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Ärenden med vårdnadsbidrag som beslutats före den 1 januari 2016 och
som till någon del avser tid före den 1 januari 2016 ska kunna betalas ut.
Möjligheten att förlänga ett sådant beslut med en ny ansökan upphör att
gälla från 1 januari 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Bordlägg. I beslut två, ändra utfasningstiden från
2016-03-31 till 2016-06-30.
Stefan J Eriksson (M): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag om
bordläggning med motiveringen att avvakta tills riksdagen fattat beslut om
att avskaffa vårdnadsbidraget.
Svante Hanses (KOSA): Tillägg i beslut ett ”Under förutsättning av
erforderligt beslut från riksdagen”.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
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Bun § 66 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anders Bengtsson (KD) förslag om
bordläggning och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag.
Den som röstar nej bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, tre nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ledamot

Anne-Christine Carlsson
Pelle Källs
Maria Alfredsson
Kerstin Stenquist
Birgitta Ihlis
Anders Bengtsson
Svante Hanses

N

S
KOSA
MP
C
M
KD
KOSA

X
X
X
X
–
X
X

Tjänstgörande ersättare

Omröstningar
Ja
Nej
Avstår

X
X
X
X
X
X

Stefan J Eriksson (M)

Summa:

X
4

3

Ordföranden ställer liggande förslag, beslut två, mot Anders Bengtsson
(KD) förslag om längre utfasningstid och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att bifalla liggande förslag ”Ärenden som
anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till någon del avser tid före 1
januari 2016 kan komma att betalas ut längst till och med 2016-03-31”.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller liggande förslag, beslut två.
Den som röstar nej bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag.
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Bun § 66 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, två nej-röster, en avstår.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag, beslut två.
Ledamot

Anne-Christine Carlsson
Pelle Källs
Maria Alfredsson
Kerstin Stenquist
Birgitta Ihlis
Anders Bengtsson
Svante Hanses

N

S
KOSA
MP
C
M
KD
KOSA

X
X
X
X
–
X
X

Tjänstgörande ersättare

Omröstningar
Ja
Nej
Avstår

X
X
X
X
Stefan J Eriksson (M)

X
X

Summa:

X
4

2

1

Ordförande ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller tilläggsförslaget, ”Under förutsättning av
erforderligt beslut från riksdagen”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-22, en sida.
Underlag
Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag.
Tidigare beslut i ärendet
Kf 100607 § 83, dnr Ks 2007:97/63
Kf 081208 § 116
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

