MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Barn- och ungdomsnämnden

Plats och tid

Hörsalen kl. 15:45

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande)
(digitalt), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) (digitalt), Stina Isaksson (SD)
(digitalt), Kennerth Svensson (V) (digitalt), Lennart Ohlsson (C) (digitalt), Maria
Mattsson Linde (L) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Rebecka Vesterlund (digitalt)

Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert (digitalt))
Erik Wikström (sekreterare)
Stina Mathiasson (facklig representant (digitalt))

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-03-24

Protokollet omfattar

§24

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden
2021-03-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-03-25

Datum för anslags
nedtagande

2021-04-16

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (4)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

sid 2

Barn- och ungdomsnämnden

§24

Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
(2021 BUN0047)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upphandlingsunderlag för renovering av Torups
skola. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beskrivning av ärendet

Torups skola skall renoveras och upphandlingsunderlag inför renovering har tagits fram av
barn- och ungdomskontoret. Renoveringen avser ytskikt utomhus såsom fasad och fönster och
inomhus ska lokalerna anpassas efter verksamhet och fräschas upp. Utomhusmiljön runt
skolan behöver anpassas och rustas upp.
Handlingar i ärendet





§17 BUN AU Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
Tjänsteskrivelse Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
Ärendebeskrivning Upphandlingsunderlag renovering Torups skola - reviderad efter
arbetsutskottets möte 20210309

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upphandlingsunderlag för renovering av Torups
skola.
Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar om tillägg att "Parallellt ska kostnaden för nybyggnation tas fram
genom att undersöka kostnad i annan kommun för jämförbart projekt".
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Lennart Ohlssons (C) yrkande.
Maria Hedin (S) yrkar om tillägg att ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
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Barn- och ungdomsnämnden
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande beslutsordning Ja-röst för att avslå Lennart
Ohlssons (C) tilläggsyrkande. Nej-röst för att bifalla Lennart Ohlssons (C) tilläggsyrkande.
Resultat
Med 4 JA-röster och 3 Nej-röster beslutar barn- och ungdomsnämnden att avslå Lennart
Ohlssons (C) tilläggsyrkande.
Reservation
Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för
det avslagna tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Hyltebostäder
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-03-23
Barn- och ungdomsnämnden

Omröstningslista: §24
Ärende:

Upphandlingsunderlag renovering Torups skola, 2021 BUN0047

Omröstningslista(or)

Ja eller nej till att avslå tilläggsyrkande om att parallellt ska kostnaden för nybyggnation tas fram
genom att undersöka kostnad i annan kommun för jämförbart projekt
Ledamot

Ja

Maria Hedin (S), ordförande
Per-Yngve Bengtsson (S), 1:e vice ordförande
Malin Svan (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Kennerth Svensson (V), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Maria Mattsson Linde (L), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

4 (4)

3

0

