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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-03-31

Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdagen den 31 mars 2020 klockan 13:00

Beslutande

Ledamöter
Kristina Bolin (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S)
Åsa Malmström (L)
Helena Brink (M)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Marie Mill (LB) ersättare för Mats Markusson (SD)

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef
Christina Månsson, nämndsekreterare

Utses att justera

William Våhlberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, i direkt anslutning till sammanträdet

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Bolin
Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 17

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-03-31

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Datum för anslags uppsättande

2020-03-31

Datum för anslags nedtagande

2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2(6)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 17

Dnr 00116/2019

Strukturella förändringar – inriktningsbeslut förskola .......................... 4
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Utbildningsnämnden

§ 17

Datum

2020-03-31

Dnr 00116/2019

Strukturella förändringar – inriktningsbeslut förskola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden fastställer att det finns brådskande behov av
förskolelokal som omfattar sex avdelningar i Ämbarboområdet.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att därmed starta
processen för en byggnation i enlighet med nämndens tidigare förslag till
prioriterade investeringsbehov (beslut UN 2019-04-16).
3. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen kring det fortsatta
utredningsarbetet vad gäller strukturella förändringar – förskola.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden arbetat med
en förstudie rörande skolstruktur för Ljusdals kommun 2024. Utifrån
förstudien har fattats inriktningsbeslut av nämnden gällande fortsatt
fördjupad utredning av skolstuktur 2024.
Enligt beslut 24 oktober 2019 ska ett inriktningsalternativ utredas när det
gäller förskolestrukturen i Ljusdals kommun. Prioriterat är Ämbarboområdet.
Ljusdalshem ser möjlighet att göra en tillbyggnad intill befintliga
avdelningar på Gläntan för att inrymma behovet av sammanlagt sex
avdelningar. En tillbyggnad innebär således att alla avdelningar kan
inrymmas under samma tak vilket löser behovet av att samordna resurser på
ett effektivare sätt som genererar en bättre arbetsmiljö för personal. Det
innebär även att den otillfredsställande trafiksituationen vid ett antal av
enheterna kan åtgärdas.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden fastställer att det finns brådskande behov av
förskolelokal som omfattar sex avdelningar i Ämbarboområdet.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att därmed starta
processen för en byggnation i enlighet med nämndens tidigare förslag till
prioriterade investeringsbehov (beslut UN 2019-04-16).
3. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen kring det fortsatta
utredningsarbetet vad gäller strukturella förändringar – förskola
Paragrafen justeras i direkt anslutning till sammanträdet

.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2020
Yrkanden
William Våhlberg (C): Bifall till förslaget
Helena Brink (M): Nämnden får en redovisning av eventuellt ökade
kostnader med en tydlig tidsplan. Återkoppling görs till nämnden i juni
Torsten Hellström (LB): Återremiss av ärendet
Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget
Kristina Bolin (S): Avslag till Helena Brinks yrkande
Åsa Malmström (L): Bifall till förslaget. Återkoppling ska göras till
nämnden.
Lena Svahn (MP): Bifall till Åsa Malmströms yrkande om återkoppling.
Pia Hedblom (V): Bifall till förslaget
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer återremissyrkandet mot att ärendet ska avgöras idag.
Hon finner att ärendet ska avgöras idag.
Reservation: Torsten Hellström (LB), Marie Mill (LB)
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2020-03-31

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till bifallsyrkanden. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Åsa Malmströms
yrkande om återkoppling. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
yrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst avslag till Helena Brinks yrkande
Nej-röst bifall till Helena Brinks yrkande
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Två
ledamöter avstår från att rösta. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.
Namn

§ 17
Ja

Nej

Avstår

LEDAMÖTER:
Kristina Bolin, ordf (S)
Birgitta Backman (S)
Lena Svahn (MP)
Åsa Malmström (L)

X
X
X
X

William Våhlberg (C)

X

Helena Brink (M)

X

Pia Hedblom (V)

X

Torsten Hellström (LB)
Marie Mill (SD)

Summa

4

X
X
3

2

Reservation: Helena Brink (M)
Beslutsexpediering
Akt, Kommunstyrelsen
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