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Barn- och ungdomsnämnden

2016-04-20

§53

Kommandelokalbehovsamt kostnadskalkyl
2016 BUN0080
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar forslag gällande utökat lokalbehov samt kostnadskalkyl for denna,
med en utökning av driftsbudgeten för 2016 med 8 796 tla och den investeringsbudget som behövs,
Barn- och ungdomsnänanden ger barn- och ungdomskontore1 i uppdrag att i årendet ta fram tre
alternativa lokallösningar i Långaryd.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har ett ökat antal barn och elever i sina verksamheter och behöver därför
utöka sina lokaler samt bemanna upp dessa. Bilagan belyser behover

Handlingar i ärendet
§161 BUN AU Kommande lokalbehov samt kostnadskalkyl
Tjansteskrivelse Kommande lokalbehov samt kosmadskaLkyl
Utökade lokalkostnader förskola
Förskola Ungaryd (2)
Förskola1Hylte Kommun behov av platser 2016
Förslag till beslut

Barn- och ungdomskontoretsförslagtill beslut
Barn-och ungdomskontoret foreslår barn- och ungdomsnämnden att anta forslag gällande utökat
lokalbehov samt kostnadskalkyl for denna, med en ulökning av driftsbudgeten för 2016 med 8 796 tla
och investeringsbudgeten med 7 400 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avstår från beslut i väntan kompletterande uppgiRer.

Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att:
"Barn- och ungdomsnämnden antar forslag gällande utökat lokalbehov samt kostnadskalkyl för denna,
med en utökning av driftsbudgeten for 2016 med 8 796 tkr och den investenngsbudget som behövs.
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att i ärendet ta fram tre
alternativa lokallösningar i Långaryd."

Justerandes signI

Utdragsbestyrkande

‘.7100
Page25 of31

MOTESPROTOKOLL

»HYLTE

Mätesdatrn
Barn- och ungdomsnämnden

2016-04-20

Lennart Ohlsson (C), Dorothea Nilsson (M), Malin Svan (C) yrkar om karemittaing

för an

ett

blme beslutstmderlag. En ny nämnd kal las in snarast fbr an ta ett samlat grepp på lokalbehoven:
Beshatsgång
Ordrorande Maria Hedin (S) frågar nåmnden om åreodet ska avgöras under dagens sammantråde och
fumer att årendet ska avgöras undcr dagens sammantråde.
Omröstning
Omröstning begårs och genomförs efter att bam- och ungdomsnilmnden godkånt följande bestutsgång:
Ja-röst för an årendet ska avgöras under dagens sammantråde.
Nej-röst för an årendet ska återremmittems och avgöras vid nyn sammantrride.
OmrösMingsresultat
Med fyra ja-röster och tre nej-röster beslutar barn- och ungdomsnåmnden an kendet ska avgöras
under dagens sammanulde.
Balutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eLler avslår Maria Hedins (S) yrkande och finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Protokonsanteckning
Lennart OhIsson (C), Dorothea Nilsson (M) och Matin Svan (C) deltar inte i beslutet om Maria Hedins
(S) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ledningsgruppen Barn- och ungdomskontoret
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Möbasistrn
Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §53
Ärende: Kommande lokalbehov

2016-04-20

samt kostnadskalkyl,

2016 BUNoofto

Omröstningslista
Omröstning

om ärendet

ska avgöras under dagens sammanträde

Ledamot

Ja

Maria Fledin(S), ord örande

Nej

Avstår

X

Malin Svan(C), 2:e vice ordförande

X

Mikael Andersson(S), ledamot

X

Lennart Ohisson(C), ledarnot

X

X

Göran lohansson(5), ersärtare
Dorothea Niisson(M), ersåttare

X

Alexander Engman(L), ersåttare

X
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