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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2016/344

§ 224 ”Motion, tillsättning av en arbetsgrupp
med uppgift att lägga förslag till åtgärder
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer
utsatta personalområdena i kommunen”
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
Motionen avstyrks.

Ärendebeskrivning
Arne Gustavsson (C) har inkommit med en motion gällande förslag till åtgärder för
förbättrade arbetsvillkor inom kommunen.
Centerpartiet i Höörs kommun föreslår:
att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp, med uppgift att lägga förslagtill åtgärder
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen, att
förslag till åtgärder ska föreligga inför budgetarbetet för 2017, samt arbetet skall också
ses som en viktig del i att i Sydsverige profilera Höörs kommun som en tilltalande
arbetsgivare.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17, § 26, att motionen får ställas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-02-29, 44 att:
Motionen remitteras till kommundirektören och personalchefen så att de kan föreslå en
arbetsgrupp som kan tillsättas av kommunfullmäktige.
Personalchefen har översänt motionen till Barn- och utbildningssekton för yttrande.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) avstyrker motionen.
Björn Andreasson (M) tillstyrker motionen.
Fredrik Hanell (MP) poängterar att han varken kan tillstyrka eller avstyrka motionen i
motionens befintliga skick då motionen inte har någon koppling till Barn- och
utbildningssektorns verksamhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer nämnden frågan om nämnden kan gå till beslut idag och finner att
nämnden vill gå till beslut under kvällens sammanträde.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsförslag och ett avslagsförslag.
Ordförande frågar nämnden om motionen bifalles eller avslås och finner att Barn- och
utbildningsnämnden beslutat att tillstyrka motionen.
Votering begärs av Per-Olov Henriksson (S).
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:
JA = Motionen tillstyrks.
NEJ = Motionen avstyrks.
Omröstning
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 6 ledamöter röstar NEJ och 3
ledamöter röstar JA.
Följande ledamöter röstar NEJ: Maria Boström-Lambrén (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik
Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD).
Följande ledamöter röstar JA: Björn Andreasson (M), Susanne Andersson (M) och HansErik Johansson (KD).

Beslutsunderlag
Motion centerpartiet.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §188).doc
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