MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-06-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen kl. 08:00-12:20

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Maria Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Thom Ericsson (M), Johan
Edenholm (KV), Carl Larsson (M) ersätter Henrik Erlingson (C) (2:e vice
ordförande), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren
(V), Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Marie-Louice Lindström (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§73

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-06-01
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§73
Utökning förskoleplatser
2016 KS0161
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 3 miljoner för anläggnings- och anpassningskostnader i
anslutning till barn- och ungdomsnämndens utökade lokalbehov.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom barn och ungdomsnämndens utökning av 110
förskoleplatser.
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och ungdomsnämnden ska återkomma i samband med
delårsbokslutet med en detaljerad kostnadskalkyl för 2016 samt behov av utökad ram för
2016. Till dess ska finansiering ske via erhållna medel från skolverket för minskade
barngrupper (1 227 000 kr för vårterminen 2016 samt 1 500 000 kr för höstterminen 2016)
samt eftersökta medel från Migrationsverket (ca 500 000 kr för 2016).
Kommunstyrelsen beslutar att utökningen i Långaryd ska ske i enlighet med barn- och
ungdomskontorets förslag alternativ 1. Detta ska ske i 2 etapper. Etapp 1: 1 st modul
omgående. Etapp 2: En modul när möjlighet ges med beaktande av nuvarande hyresavtal (på
Solgläntan).
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. Barn- och ungdomsnämnden därför antagit
ett förslag gällande utökat lokalbehov samt kostnadskalkyl. Nämnden har också begärt ett
tilläggsanslag för en utökning av driftsbudgeten för 2016 med 8 796 000 kr och den
investeringsbudget som behövs för att genomföra förslaget.
Handlingar i ärendet








§149 KSAU Utökning förskoleplatser
Protokollsutdrag § 161 BUN AU Kommande lokalbehov samt kostnadskalkyl
Protokollsutdrag § 53 BUN Kommande lokalbehov samt kostnadskalkyl
Utökade lokalkostnader förskola
Bakgrund och förslag förskola Långaryd
Förskola i Hylte kommun behov av platser 2016
Från BUK: Ärendebeskrivning Kommande lokalbehov samt kostnadskalkyl Långaryd 3
alternativa lösningar
 Från BUK: Tjänsteskrivelse Kommande lokalbehov samt kostnadskalkyl

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anslå 3 miljoner för anläggnings- och
anpassningskostnader i anslutning till barn och ungdomsnämndens utökade lokalbehov.
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Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom barn och ungdomsnämndens utökning av 110
förskoleplatser.
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och ungdomsnämnden ska återkomma i samband med
delårsbokslutet med en detaljerad kostnadskalkyl för 2016 samt behov av utökad ram för
2016. Till dess ska finansiering ske via erhållna medel från skolverket för minskade
barngrupper (1 227 000 kr för vårterminen 2016 samt 1 500 000 kr för höstterminen 2016)
samt eftersökta medel från Migrationsverket (ca 500 000 kr för 2016).
Kommunstyrelsen beslutar att utökningen i Långaryd ska ske i enlighet med barn- och
ungdomsnämndens förslag alternativ 1.
Ajournering
Kl. 11:10-11:20
Yrkande Återremiss
Johan Edenholm (KV) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras p.g.a.
att det under mötet uppdagades ny information som innebär att kostnadsbilden blir ännu mer
otydlig och den långsiktiga kostnaden för förslagen i Långaryd går inte att utläsa. Drift på
olika platser innebär troligtvis ökade driftkostnader. Barn- och ungdomskontoret ska ta
kontakt med fastighetsägaren och diskutera om möjligheterna att avsluta kontraktet i förtid.
Ärendet ska tas upp på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen innan fullmäktige i juni.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Johan Edenholms yrkande med följande tillägg: Man
ska tar med en konsekvensbeskrivning av modulhusens livslängd, samt av vad kostnaden
skulle bli om de inte återlämnas enligt kontrakt i befintligt skick
Yrkande Förskola i Långaryd
Ronny Löfquist (S) yrkar på följande: Kommunstyrelsen beslutar att utökningen i Långaryd
ska ske i enlighet med barn- och ungdomskontorets förslag alternativ 1. Detta ska ske i 2
etapper. Etapp 1: 1 st modul omgående. Etapp 2: En modul när möjlighet ges med beaktande
av nuvarande hyresavtal (på Solgläntan).
Anna Roos (C) yrkar på följande: Kommunstyrelsen beslutar att utökningen i Långaryd ska
ske i enlighet med barn- och ungdomsnkontorets förslag alternativ 2. Detta ska ske i 2
etapper. Etapp 1: 1 st modul omgående. Etapp 2: En fast avdelning när hyresavtal på
nuvarande avdelning löper ut (om 3 år).
Johan Edenholm (KV) yrkar på följande: Handlingarna är undermåliga och det dök upp
viktiga fakta på bordet idag, men Kommunens Väl tror på en levande landsbygd och att en
långsiktig investering är bättre än en tillfällig lösning som är baserad på att hyra moduler,
för vad ska hända om tre år när avtalet har löpt ut? Jag yrkar på att anlägga en fast enhet
med 40 platser i Långaryd för att åstadkomma en långsiktigt hållbar lösning.
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Beslutsgång
Ordförande kommer först fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Johan
Edenholms yrkande. Om ordförande finner att ärendet ska återremitteras kommer han fråga
om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons tilläggsyrkande. Ska ärendet avgöras
idag faller Stina Isakssons tilläggsyrkande.
Ska ärendet avgöras idag kommer ordförande fråga om stycke 2 i arbetsutskottets förslag till
beslut om utökning av antal platser, därefter stycke 3 om detaljerad kostnadskalkyl och
stycke 4 om förskolan i Långaryd och tills sist 1:a stycket om tilläggsanslag eftersom det
påverkas av utgången i punkt 4.
Beslutsgång Återremiss
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet återremitteras. Ordförande
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsresultat finns som bilaga till dagens protokoll.
Beslutsgång Stycke 2 i arbetsutskottets förslag (utökning antal platser)
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag tll beslut
när det gäller stycket om utökning av antal platser. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång Stycke 3 i arbetsutskottets förslag (detaljerad kostnadskalkyl)
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag tll beslut
när det gäller stycket om detaljerad kostnadskalkyl. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång Stycke 4 i arbetsutskottets förslag (förskolan i Långaryd)
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande, Anna Roos yrkande och Johan Edenholms
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny
Löfquists yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande finner att Ronny Löfquists yrkande är
huvudförslag. Ordförande ställer Anna Roos yrkande mot Johan Edenholms yrkande mot
varandra för att utse motförslag. Ordförande finner att Anna Roos yrkande blir motförslag
Följande beslutsordning godkänns.
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Den som röstar på Ronny Löfquists yrkande röstar JA.
Den som röstar på Anna Roos yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster, 4 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner ordförande
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultat finns som
bilaga till dagens protokoll.
Beslutsgång Stycke 1 i arbetsutskottets förslag (tilläggsanslag)
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag tll beslut
när det gäller stycket om detaljerad kostnadskalkyl. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C), Carl Larsson (M), Thom Ericsson (M) och Johan Edenholm (KV) reserverar
sig mot beslutet om förskolan i Långaryd. Följande motivering lämnas till reservationen:
Vi ser positivt på att man löser situationen i Långaryd genom att satsa på en byggnation, men
hade föredragit en långsiktig lösning genom att anlägga fast byggnation och inte tillfälliga
moduler. Det är dessutom under all kritik att det uppdagas viktig information så som långa
hyreskontrakt under mötet.

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunfullmäktige
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Omröstningsslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-01

Omröstningslista: §73
Ärende: Utökning förskoleplatser, 2016 KS0161

Omröstningslista

Återremiss
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist(S), ordförande
Marie-Louice Lindström(S), 1:e vice ordförande
Maria Johansson Arnström(S), ledamot
Krister Mattsson(S), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Thom Ericsson(M), ledamot
Johan Edenholm(KV), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Stina Isaksson(SD), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

6

X
X
X
X
X
5

0

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

Punkt 4
Ledamot
Ronny Löfquist(S), ordförande
Marie-Louice Lindström(S), 1:e vice ordförande
Maria Johansson Arnström(S), ledamot
Krister Mattsson(S), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Thom Ericsson(M), ledamot
Johan Edenholm(KV), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Stina Isaksson(SD), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1 (6)
6
(1)

4

X
1

