MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-09

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), AnnChristin Wendpaap (S)

Övriga närvarande

Ann-Christine Johansson (barn- och ungdomschef)
Erik Wikström (sekreterare)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert)

Utses att justera

Malin Svan

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2020-06-09

Protokollet omfattar

§45

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Maria Hedin

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2020-06-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2020-06-10

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-02

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§45

Lokalöversyn grundskola och förskola
(2020 BUN0042)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av lokalöversyn grundskola
och förskola.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
undersöka möjligheten att avyttra en modul i Rydöbruk och om möjligt att förhandla med
Hyltebostäder för att avsluta ett av hyreskontrakten för en lägenhet i Landeryd innan
avtalstiden löper ut.
Arbetsutskottet beslutar att ge kontoret i uppdrag att ta reda på avtalstiden för Prästgården i
Kinnared samt Nyponrosen i Unnaryd.
Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomskontoret har sammanställt kommande lokalbehov inom grundskola och
förskola.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Lokalöversyn grundskola och förskola
Ärendebeskrivning Lokalöversyn grundskola och förskola

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden tar del av lokalöversyn grundskola och förskola.
Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att
"Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden ger kontoret i uppdrag att



Undersöka möjligheten att avyttra en modul i Rydöbruk.
Att om möjligt förhandla med Hyltebostäder för att avsluta ett av hyreskontrakten för en
lägenhet i Landeryd innan avtalstiden löper ut.

Arbetsutskottet beslutar att:


Ta reda på avtalstiden för Prästgården i Kinnared samt Nyponrosen i Unnaryd."

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att barn- och
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
ungdomsnämndens arbetsutskott bifaller Maria Hedins (S) yrkande.

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomskontoret
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