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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-01-23

BIN 2019/193

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 16.30–19.30

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Torbjörn Karlsson (S), §§ 1-9 samt 10 exkl. beslut

Tjänstgörande ersättare

Joakim Wollin (S), för Karlsson §§ 10-15

Ersättare

Ib Rundqvist (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Joakim Wollin (S), §§ 1-9
Maj-Lis Fredriksson (C)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Lindha Makne, Kvalitetschef, §§ 1-9
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller
Sofia Henderup Larsson, Utbildningschef grundskola och grundsärskola,
§§ 1-4
Calle Karlsson, Stabschef
Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas riksförbund

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen

Paragrafer

1-15

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Torbjörn Karlsson (S), §§ 1-9
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-01

Datum då anslaget tas ned

2019-02-25

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer
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§ 10 Verksamhetsplan 2019
Dnr BIN 2018/4604

Ärendebeskrivning
Nämndernas verksamhetsplaner ska vara klarmarkerade i Stratsys, samt beslutade
av respektive nämnd och kommunstyrelsen tillhanda, senast den 31 januari 2019.
Förslag till Verksamhetsplan 2019 samt lista med effektiviseringsåtgärder för att nå
budget i balans föreligger. Förslaget till verksamhetsplan som skickas med
kallelsen är ett utkast som kommer att kompletteras och läggas på bordet vid
bildningsnämndens sammanträde den 23 januari.
Föredragning i ärendet av förvaltningschef Ester Alavei och verksamhetscontroller
Ulrika Gyllenberg.

Beredning
Förslag till Verksamhetsplan 2019 skickades ut i sin slutgiltiga version till
bildningsnämnden den 21 januari 2019, inför sammanträdet.
Verksamhetsplan 2019 innehåller tre stycken bilagor. Bilaga 1 är lista med
effektiviseringsåtgärder (dokumentets namn är ”Bud 2019 Åtgärdsmall 20192021”).
Effektiviseringsåtgärderna beskrivs i den tabell i bilaga 1 som benämns ”Block C,
beslutsnivå bildningsnämnden” och åtgärderna listas på 33 stycken rader.
Bildningsnämnden har att ta ställning till bildningsförvaltningens förslag till beslut
att fastställa Verksamhetsplan 2019 enligt föreliggande förslag, samt
att nämnden, för att nå en budget i balans 2019, ställer sig bakom samtliga
effektiviseringsåtgärder enligt bilagd lista ”Bud 2019 Åtgärdsmall 2019-2021”.

Yrkande
Ordförande Lars Mikkelä (M) yrkar för moderaterna och kristdemokraterna
(1) bifall till Verksamhetsplan 2019,
(2) att utav 33 stycken listade effektiviseringsåtgärder i tabell ”Block C,
beslutsnivå bildningsnämnden” avslå 3 stycken* åtgärder listade på raderna 12, 26
och 33, och därmed bifalla resterande åtgärder listade på raderna 1-11, 13-25 samt
27-32, samt
(3) att förvaltningen snarast återkommer till bildningsnämnden med alternativa
förslag motsvarande sammanlagda effekt (2 250 000 kronor).
*Effektiviseringsåtgärderna som listade på raderna 12, 26 och 33 enligt tabellen är
följande:
”OB-förskola, verksamheten ej obligatorisk och upphör” (rad 12)
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”Öppen förskola i Smyge läggs ner, ej obligatorisk” (rad 26)
”Skateholm sägs upp, ej obligatorisk” (rad 33).
Bildningsnämnden ajournerar sig för överläggningar och fika, kl. 18:55 - 19:18.
Cecilia Dahl-Andersson (S) yrkar för socialdemokraterna, med instämmande av
Ylva Ekstrand (L), bifall till Verksamhetsplan 2019.
Cecilia Dahl-Andersson (S) yrkar för socialdemokraterna, med instämmande av
Ylva Ekstrand (L), avslag till samtliga föreslagna effektiviseringsåtgärder listade
på raderna 1-33 enligt tabell ”Block C, beslutsnivå bildningsnämnden” i bilagd
lista ”Bud 2019 Åtgärdsmall 2019-2021”.
Cecilia Dahl-Andersson (S) vill lämna sin synpunkt till förvaltningen att det hade
varit önskvärt om nämndens behandling av ärendet Verksamhetsplan 2019 hade
föregåtts av en mindre betungande utbildningsdag, och inte som det var idag med
en över 8 timmar lång utbildningsdag, innan nämndsammanträdet startade. Detta
med tanke på ärendets Verksamhetsplan 2019 karaktär och tyngd. Ordföranden
noterar synpunkten.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan
2019 enligt föreliggande förslag.
Ordföranden finner därefter att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer
moderaternas och kristdemokraternas yrkande mot socialdemokraternas yrkande
och finner att bildningsnämnden bifaller moderaternas och kristdemokraternas
yrkande. Omröstning begärs. Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till moderaternas och kristdemokraternas yrkande.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas yrkande.
Med 4 ja-röster för bifall till moderaternas och kristdemokraternas yrkande och 3
nej-röster för bifall till socialdemokraternas yrkande beslutar bildningsnämnden att
bifalla moderaternas och kristdemokraternas yrkande.
Ja-röster av Lars Mikkelä (M), Maxine Jönsson (M), Ann Lundström (KD) och
Mathias Andersson (SD).
Nej-röster av Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl-Andersson och Joakim Wollin (båda
S).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa Verksamhetsplan 2019 enligt föreliggande förslag,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

5 (5)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-01-23

BIN 2019/193

att utav 33 stycken listade effektiviseringsåtgärder i tabell ”Block C, beslutsnivå
bildningsnämnden” avslå åtgärderna på raderna 12, 26 och 33,
och därmed bifalla resterande åtgärder listade på raderna 1-11, 13-25 samt 27-32,
samt
att förvaltningen snarast återkommer till bildningsnämnden med alternativa
förslag motsvarande sammanlagda effekt (2 250 000 kronor).

Reservation
Cecilia Dahl-Andersson (S) anmäler skriftlig reservation för socialdemokraterna i
bildningsnämnden, se bilaga ”S_Reservation_Pkt 9 Verksamhetsplan 2019_BIN
2019-01-23”.
Ylva Ekstrand (L) anmäler skriftlig reservation, se bilaga ”L_Reservation_Pkt 9
Verksamhetsplan 2019_BIN 2019-01-23”.
Nämndsekreteraren meddelar att anmälda skriftliga reservationen ska vara
nämndsekreteraren tillhanda senast kl. 12:00 den 30 januari 2019.

Protokollsanteckning
Maj-Lis Fredriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning, se bilaga ”C_Ersättare
Maj-Lis Fredriksson_Protokollsanteckning_Pkt 9 Verksamhetsplan 2019_BIN
2019-01-23”
Tom Magnusson (SÖS), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning, se bilaga ”SÖS_Ersättare
Tom Magnusson_Protokollsanteckning_Pkt 9 Verksamhetsplan 2019_BIN 201901-23”.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning, se bilaga
”MP_Ersättare Carl Hall Karlström_Protokollsanteckning_Pkt 9 Verksamhetsplan
2019_BIN 2019-01-23”
Nämndsekreteraren meddelar att anmälda protokollsanteckningar ska vara
nämndsekreteraren tillhanda senast kl. 12:00 den 30 januari 2019.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer
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