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   Bou-chef  

 

 

Kf § 11   Dnr 9016/188.109 
  
Motion 4/2016 - Pedagogiska måltider 

  

Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under ett år inför 

schemalagd skollunch i Bygdeå eller Ånäset. 

  

Bilaga: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

motionen avslås mot bakgrund av vad som anges i tjänsteskrivelsen. 

  

Yrkanden: 
Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen 

Gabrielle Boström (KD) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen 

  

Ordföranden ställer yrkandena mot barn- och utbildningsutskottets beslut 

och finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås mot 

bakgrund av vad som anges i tjänsteskrivelsen. 

   

Reservation: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Yrkanden: 

Lars Bäckström (C) Återremiss, fel motion besvarad. 

Robert Lindgren (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (L) Bifall till motionen, återremiss 

Gabrielle Brändström (KD) Bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen 

 

Återremiss är begärd och ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot 

återremiss och finner att kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för återremiss 

 

Omröstningsresultat: 18 ja-röster mot 11 nej-röster  
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Forts Kf § 11  Dnr 9016/188.109 
 
Ordföranden finner att minoritetsåterremiss gäller eftersom oppositionen har 

mer än 1/3 av rösterna. 

 

Lars Bäckström (C) har lämnat följande motivering till återremiss: 

 

Att motionen bereds utifrån att det är en motion om att under ett år 

genomföra ett försök med schemalagd skollunch vid någon av kommunens 

grundskolor. 

 

Att ansvariga inom skolan, rektorer, lärarlag, skolmåltidspersonal och 

kostansvarig ges möjligheter att tycka till runt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen återremitteras.  

 


