
Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid och plats 2017-08-08 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 09.00-12.25.

Beslutande
Theresa Lindahl (M) - ordförande
Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande
Leif Svensson (S) - andre vice ordförande
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot

Övriga deltagande Richard Johnsson, controller SERKON
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, förvaltningsstrateg, sekreterare

Justering
Justerare Anneli Eskilandersson

Plats och tid Kommunhuset

Justerade paragrafer §§ 45 - 45

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Amanda Cederholm

Ordförande
.................................................................
Theresa Lindahl

Justerare
.................................................................
Anneli Eskilandersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-08-08

Datum för uppsättande
av anslag 2017-08-08

Datum för nedtagande av
anslag 2017-08-30

Förvaringsplats för
protokoll Utbildningsförvaltningen

Underskrift
.................................................................
Amanda Cederholm
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 45 UBF.2017.2 609

Ekonomisk uppföljning

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen tillsammans med
gymnasierektorn i uppdrag att se över hur man kan utveckla
gymnasieskolan framåt, genom att bland annat se över
programutbudet och hur detta kan förändras. Redovisning ska ske
på arbetsutskottets sammanträde 2017-08-24.

Arbetsutskottet beslutar också att det ska göras en kostnads- och
konsekvensanalys av hur det skulle se ut att lägga SFI på annan
aktör.

Sammanfattning
Med anledning av ett prognostiserat underskott inkallas
utbildningsnämndens arbetsutskott till detta extra sammanträde.
Controller Richard Johnsson deltar vid mötet.

Arbetsutskottet diskuterar hur underskottet ska hanteras.

Theresa Lindahl (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge
förvaltningen tillsammans med gymnasierektorn i uppdrag att se över
hur man kan utveckla gymnasieskolan framåt, genom att bland annat se
över programutbudet och hur detta kan förändras. Redovisning ska ske
på arbetsutskottets sammanträde 2017-08-24.

Theresa Lindahl (M) yrkar även att arbetsutskottet beslutar att göra en
kostnads- och konsekvensanalys av hur det skulle se ut att lägga SFI på
annan aktör.

Leif Svensson (S) yrkar bifall till Theresa Lindahls första att-sats samt
avslag till hennes andra att-sats. Gunilla Edman (S) instämmer i Leif
Svenssons (S) yrkande.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till Theresa Lindahls (M) båda
att-satser.

Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat enligt första att-
satsen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkanden och finner att
arbetsutskottet har beslutat att bifalla andra att-satsen.

Votering begärs och genomförs genom upprop, varvid den som yrkar
bifall till andra att-satsen röstar ja och den om yrkar avslag röstar nej.

Ja-röster avges från Kenny Lärkevie (C), Anneli Eskilandersson (SD)
och Theresa Lindahl (M). Nej-röster avges från Leif Svensson (S) och
Gunilla Edman (S).

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla att-satsen.
____________

Expedieras till:
Kristian Lindgren, rektor Utbildningscentrum
Richard Johnsson, controller SERKON
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