Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2016-04-26
§ 73,
N136-0199/16
Uppdrag till Lokalsekretariatet om att uppföra provisoriska lokaler vid
Lindåsskolan
Förvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande i ärendet daterat 2016-03-31.
Yrkande
Berit Kratz (L) yrkar på att tillstyrka tjänsteutlåtandet, samt att ge stadsdelsdirektören i
uppdrag att återkomma med löpande uppföljningar av situationen på skolorna från det
att de provisoriska lokalerna är på plats, samt att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att
återkomma med en riskanalys avseende elevökningen på respektive skola. Yrkandet
biläggs protokollet (bilaga 3).
Peter Hermansson (M) yrkar för M att stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo
återremitterar ärendet med uppdraget att tydliggöra vem som tar den ekonomiska risken
samt hur beslutet påverkar Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbos budget alternativt att
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i andra hand avslår förslaget med
hänvisning att underlaget och analysen utifrån en ekonomisk synvinkel är bristfällig.
Yrkandet biläggs protokollet (bilaga 4).
Camilla Widman (s) yrkar att stadsdelsnämnden ska besluta i enlighet med
tjänsteutlåtandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framlagda yrkanden.
Ordförande finner att stadsdelsnämnden beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning fastställs:
Ja-röst till förmån för Camilla Widmans (S) yrkande om att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst till förmån för Peter Hermansson (M) yrkande om återremiss.
Namn

Ja

Camilla Widman (S)

X

X

Peter Hermansson (M)
Christian Larsson (V)

X

X

Lena Olinder (M)
Anna Ericson (MP)
Claes Wennberg (S)
Berit Krantz (L)
Floid Gumbo (S)

X
X
X
X
X

Göran Larsson (M)
Ulf-Henrik Johansson (S)
Monika Beiring (M)

Nej

X
X
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Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar stadsdelsnämnden att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
Ordförande ställer proposition på kvarvarande yrkande och finner att stadsdelsnämnden
har beslutat i enlighet med Camilla Widmans yrkande om att besluta i enlighet med
tjänsteutlåtandets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning fastställs:
Ja-röst till förmån för Camilla Widmans (S) yrkande.
Nej-röst till förmån för Peter Hermansson (M) yrkande.
Namn

Ja

Camilla Widman (S)

X

X

Peter Hermansson (M)
Christian Larsson (V)

X

X

Lena Olinder (M)
Anna Ericson (MP)
Claes Wennberg (S)
Berit Krantz (L)
Floid Gumbo (S)

X
X
X
X
X

Göran Larsson (M)
Ulf-Henrik Johansson (S)
Monika Beiring (M)

Nej

X
X

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar stadsdelsnämnden i enlighet med Camilla
Widmans yrkande.
M och L reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på Berit Kratz yrkande och finner att stadsdelsnämnden
beslutat i enlighet med Berit Kratz (L) yrkande.
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__________
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ge lokalsekretariatet och lokalförvaltningen i uppdrag att
uppföra provisoriska undervisningslokaler vid Lindåsskolan.
Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 000 tkr i investeringsmedel
för uppförandet av provisoriska undervisningslokaler vid Lindåsskolan
Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att återkomma med
löpande uppföljningar av situationen på skolorna från det att de provisoriska lokalerna
är på plats samt att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att återkomma med en riskanalys
avseende elevökningen på respektive skola.
Deltog inte i beslutet
M deltar inte beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande till huvudyrkandet.
Protokollsanteckning
Miriam Lilja (KD) antecknar till protokollet att KD hade bifallit Peter Hermanssons (M)
yrkande om KD haft möjlighet att delta i beslutet.

Vid protokollet

Peter Friberg
2016-04-27

Ordförande
Camilla Widman

Justerare
Peter Hermansson
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