
Sammanträdesprotokoll 2017-09-05
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid och plats 2017-09-05 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 15.30-17.10.

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
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, förvaltningsstrateg, sekreterare

Justering
Justerare Leif Svensson

Plats och tid Kommunhuset 2017-09-05, direktjustering

Justerade paragrafer §§ 53 - 53

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Leif Svensson

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

Organ Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-09-05

Datum för uppsättande
av anslag 2017-09-06

Datum för nedtagande av
anslag 2017-09-28

Förvaringsplats för
protokoll Utbildningsförvaltningen

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

Utdragsbestyrkande

UNAU § 53 UBF.2017.149

Åtgärdsplan för en budget i balans

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att
åtgärdsplanen som har tagits fram presenteras för
Kommunstyrelsen och att det som beskrivs i åtgärdsplanen börjar
arbetas efter.

Sammanfattning
Arbetsutskottet diskuterar arbetet med en handlingsplan för en budget i
balans.

Arbetsutskottet har tidigare behandlat ärendet 2017-08-24 § 48, samt
2017-08-31 § 52.

Ordförande, Theresa Lindahl (M), yrkar att åtgärdsplanen som har
tagits fram presenteras för Kommunstyrelsen och att det som beskrivs i
åtgärdsplanen börjar arbetas efter.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till Theresa Lindahls (M)
yrkande.

Kenny Lärkevie (C) deltar inte i beslutet, med hänvisning till sitt eget
yrkande på arbetsutskottets sammanträde 2017-08-24.

Leif Svensson (S) och Gunilla Edman (S) ställer sig bakom
åtgärdsplanen för en budget i balans med reservation för att framtida
utredning om gymnasieskolans programutbud kan visa sig mera
ekonomiskt fördelaktig.

Theresa Lindahl (M) och Anneli Eskilandersson (SD) yrkar avslag på
Leif Svensson (S) och Gunilla Edmans (S) yrkande.

Beslutsgång i arbetsutskottet
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
arbetsutskottet har beslutat enligt ordförandens yrkande.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Votering begärs och genomförs genom upprop, varvid den som röstar
för ordförandens förslag röstar ja och den som röstar för Leif
Svenssons (S) och Gunilla Edmans (S) yrkande röstar nej.
Ja-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD) och Theresa Lindahl
(M). Nej-röster avges från Leif Svensson (S) och Gunilla Edman (S).
Därmed har det avgetts två ja-röster och två nej-röster. Ordföranden har
utslagsröst, vilket innebär att arbetsutskottet har beslutat enligt
ordförandens förslag.

Leif Svensson (S) och Gunilla Svensson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag
Förslag till åtgärdsplan för befarat underskott inom
utbildningsnämnden 2017
Protokoll 2017-08-31 - UNAU § 52
Protokoll 2017-08-24 - UNAU § 48
Yrkande samt protokollsanteckning Kenny Lärkevie (C), UNAU 2017-
08-24
Protokollsanteckning Leif Svensson (S) och Gunilla Edman (S),
UNAU 2017-08-24

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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