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Sammanträdesdatum

2016-06-14

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 - 12:01
Ajournering: kl. 10.12 - 10.19
Ajournering: kl. 11.16 - 11:18

Midgårdsskolan Röstånga kl. 13.15 - 15:20

Justerare

Beslutande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C)
Linda Lindberg (SD)
Jan Zielinski (S)
Amanda Ripa (FI)
Bedrija Halilovic (S)
Angelie Fröjd (M) tjänstgörande ersättare för Mikael Nilsson (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Eva Olofsson (C)
Anders Nilsson (SD)
Krister Olsson (S)
Peter Öberg (MP)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, utbildningschef
Björn Svensson, fritidschef
Niklas Fonskov, tillträdande fritidschef
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Maria Lundström, utvecklingsstrateg
Maria Winqvist, utvecklingsstrateg
Minela Zuzo, ekonom
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Louise Linde, nämndsekreterare
Elin Arenhag, asylsamordnare §§ 51 – 52 (a och b)
Yousef Abo-Sharkh, integrationssamordnare §§ 51 – 52 (a och b)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Bedrija Halilovic (S)
Kommunledningskontoret, 2016-06-20, kl. 16.
§§ 51 - 62

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Torbjörn Ekelund (L)

Justerare
Bedrija Halilovic (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare
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§ 51 Beslutad ärendelista
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62

Justerare

Information................................................................................................. 4
Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista april 2016,
samt budget i balans ................................................................................. 6
Barnomsorg på obekväm arbetstid ........................................................... 7
Tillsyn fristående förskolor......................................................................... 8
Prognos över lokalbehov förskolor och skolor 2016-2025...................... 10
Organisation Svalöfs gymnasium läsåret 2017-2018 ............................. 12
Motion, vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå till Svalöv ..... 13
Delegeringsordning för bildningsnämnden ............................................. 15
Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 17
Initiativ ärende, Kostnadsredovisning: Barn i behov av särskilt stöd...... 18
Kvalitetsdialog i Röstånga ....................................................................... 19

Utdragsbestyrkande

3(19)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-14

Dnr -

§ 52 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Presentation av nya medarbetare
a) Elin Arenhag, ny asylsamordnare presenterar sig.
b) Yousef Abo-Sharkh, ny integrationssamordnare presenterar sig.
Förskola
c) Lägesrapport barnomsorg (Dnr 129-2016)
Grundskola
d) Angående Beslut för Svalövs kommun efter tillsyn av utbildningen i
Svalövs kommun (Återkoppling till Skolinspektionen) samt 2 beslut i
ärendet från Skolinspektionen daterade 2016-06-02 (Dnr 36-2016)
e) Angående beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Parkskolan belägen i Svalövs kommun (Dnr 56-2016)
f)

Svar på begäran om kompletterande information, anmälan om
skolsituationen för en elev vid Parkskolan i Svalövs kommun (Dnr 332016)

g) Arbetsmiljöverkets inspektion av Linåkerskolan, Lunnaskolan och
Svalöfs gymnasium. (Dnr 1137-2015)
h) Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016,
Svalövs kommun tilldelas 715 000 kr (Dnr 78-2016)
i)

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 (Dnr 219-2016)

j)

Lärarlönelyft (Dnr 220-2016)

k) Förklaring till sänkt meritvärde på Linåkerskolan.
_
Ajournering: kl. 10.12 - 10.19

Gymnasium
l)

Utbyggnad av Svalöfs gymnasium, (Dnr 5-2015)

m) Tillsyn över förarprövning vid Svalöfs gymnasium

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fritid
n) Svar på skrivelse från Billeberga byalag (Dnr 143 -2016)
o) Sommarlovsaktiviteter
p) Dialoger med Röstånga camping
q) Omklädningsrum Billeberga idrottsplats (Dnr 195-2016)
Kultur
r)

Delregional kulturplan 2015-2019 för Familjen Helsingborg (Dnr 2062016)

s) Årets Poppestipendiat (Dnr 123-2016)
t)

Skulptursymposium (Dnr 84-2016)

u) Familjen Helsingbors Kulturhotell

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MALM)

_
Ajournering: kl. 11.16 – 11:18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 53 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per
den sista april 2016, samt budget i balans
Bildningsnämndens beslut
U

1. Uppföljningen för bildningsnämnden per den sista april noteras.
2. Informationen om budget i balans noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter per den sista april. Verksamheterna visar på
ett överskott för perioden med ca en miljon kr, medan prognosen för helåret är
ett underskott på 10,65 miljoner kr.
Bildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2016-04-25 § 29 att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till en ekonomi i balans till
nästa bildningsnämnd. En muntlig redogörelse lämnades på nämnden 2016-0509 § 42 och en skriftlig redogörelse föreligger nu.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-06-02
Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per den sista februari 2016,
daterad 2016-05-26
Bildningsnämndens protokoll 2016-05-09 § 42
Bildningsnämndens protokoll 2016-04-25 § 29

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 1. Uppföljningen för bildningsnämnden per den sista april
noteras. 2. Informationen om budget i balans noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 117-2016

§ 54 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Bildningsnämndens beslut
1. Regler för Barnomsorg på obekväm arbetstid beslutas enligt
förvaltningens förslag.
2. Reglerna publiceras på hemsidan som bilaga till Regler, taxor och etjänster. Nästa gång Regler, taxor och e-tjänster omarbetas ska även
regler för Barnomsorg på obekväm arbetstid ingå.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsutskottet beslutade 2015-11-30 § 112 att verksamheten Barnomsorg
på obekväm arbetstid ska övergå till permanent verksamhet. I samma beslut
fick förvaltningen i uppdrag att se över regelverket och återkomma till utskottet,
numera nämnden, för beslut. Reglerna är sammanställda i ett dokument.
Förvaltningen har förtydligat riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid
för att säkerställa att vårdnadshavaren/na verkligen är i behov av en plats.
Förslaget är att reglerna publiceras på kommunens hemsida som en bilaga till
Regler, taxor och e-tjänster. I samband med förändrade taxor eller andra större
förändringar brukar regelverket uppdateras för beslut i KF alternativt
Bildningsnämnden. Vid nästa omarbetning bör de nya reglerna då ingå.

Beslutsunderlag
Bilaga, Riktlinjer, barnomsorg på obekväm arbetstid
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-27
Utbildningsutskottets protokoll, 151130 § 112

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Amanda Ripa (FI), Bedrija Halilovic (S) och Angelie Fröjd (M): 1. Regler för
Barnomsorg på obekväm arbetstid beslutas enligt förvaltningens förslag. 2.
Reglerna publiceras på hemsidan som bilaga till Regler, taxor och e-tjänster.
Nästa gång Regler, taxor och e-tjänster omarbetas ska även regler för
Barnomsorg på obekväm arbetstid ingå.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAWT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 194-2016

§ 55 Tillsyn fristående förskolor
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen fattade den 22 april 2009 beslut om nya regler gällande att införa
barnomsorgspeng fr.o.m. den 1 juli 2009. Enligt reglerna har kommunen
tillsynsansvar över alla former av enskild förskoleverksamhet, pedagogisk
omsorg och fritidshem som har godkänts av kommunen.
Kommunen har under april månad 2016 utövat tillsyn i Svalövs kommuns tre
fristående förskolor. De tre förskolorna är Dunderklumpen i Teckomatorp,
Montessori i Svalöv och Trollungarna i Trolleholm.
Innehållet för tillsynen bifogas denna rapport. Den sammanfattande reflektionen
efter tillsynen är att de fristående förskolorna står för en jämn och god kvalitet i
den förskoleverksamhet som erbjuds. Allt enligt de mål och riktlinjer som finns i
förskolans reviderade läroplan samt Skolverkets allmänna råd om kvalitet i
förskolan.
Det som noterats är att Montessori tar ut en avgift för 1-2 åringar som gör att de
inte följer det kommunala regelverket. De har uppmanats att justera detta.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-05-26
Sammanfattning av tillsyn i fristående förskolor 2016, daterad 2016-06-02
Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp
2016-04-27
Minnesanteckningar vid besök på Trollungarnas förskola i Trolleholm
2016-04-14
Minnesanteckningar vid besök på Montessoris förskola i Svalöv 2016-04-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Amanda Ripa (FI), Bedrija Halilovic (S) och Angelie Fröjd (M):
Informationen noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAWT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 124-2016

§ 56 Prognos över lokalbehov förskolor och skolor
2016-2025
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera inför
höstterminen 2016 för atriumgården på Billeshögsskolan samt
återkomma med förslag och kostnadsberäkningar.
2. Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans med
Svalövslokaler, planera lösning för både Billeshögsskolan, Lunnaskolan
och Linåkerskolan på längre sikt och återkomma med en
kostnadsberäkning.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har på sammanträdet 2016-04-25 § 32, redovisat lokalbehov för
skolorna de kommande åren.
Inför hösten 2016 finns behov av ytterligare ett klassrum på Billeshögskolan. En
lösning som skulle kunna fungera i ett akut skede, vore att täcka delar av den
atriumgård som finns mitt i skolan, vilken då skulle kunna användas till
uteklassrum med flera användningsområden för fler klasser.
Skolan har framöver behov av utökning av personalutrymmen och arbetsplatser
för lärare samt ett konferensrum, liksom en utökning av matsalen. Förvaltningen
har varit i kontakt med Svalövslokaler och de gamla ritningar som finns från
ombyggnaden 2003 ska uppdateras.
Linåkerskolan behöver ytterligare lokaler för undervisning av nyanlända.
Diskussioner pågår med organisationer som har lokaler på Månsaboskolan, om
samutnyttjande av klassrum. Inför läsåret 2016-17 är bedömningen att
lokalfrågan får en temporär lösning, men en planering måste göras inför läsåret
2017-18.
Lunnaskolan löser situationen till läsåret 2016-17, men behöver ytterligare
klassrum samt syslöjdssal, musiksal, bildsal och en utökning av antalet platser i
matsalen. Förvaltningen önskar ett uppdrag att fortsätta planläggningen
tillsammans med Svalövslokaler.

Beslutsunderlag
Befolkningsutveckling och behov av barnomsorgs- och utbildningsplatser i
Svalövs kommun 2016 - 2025.
Behov av om- och tillbyggnad för förskolor och grundskolor i Svalövs kommun
fram till 2025.
Bildningsnämndens protokoll 2016-04-25 § 32

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Amanda Ripa (FI), Bedrija Halilovic (S) och Angelie Fröjd (M): 1.
Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera inför höstterminen 2016
för atriumgården på Billeshögsskolan samt återkomma med förslag och
kostnadsberäkningar. 2. Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att,
tillsammans med Svalövslokaler, planera lösning för både Billeshögsskolan,
Lunnaskolan och Linåkerskolan på längre sikt och återkomma med en
kostnadsberäkning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MALM, KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 218-2016

§ 57 Organisation Svalöfs gymnasium läsåret 20172018
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen organisation för nationella program med inriktningar på
Svalöfs gymnasium för läsåret 2017-2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inför ansökan och antagning till gymnasieskolan läsåret 2017/2018 ska Svalövs
kommun besluta om organisation för Svalöfs gymnasium. Alla elever i Skåne
och delar av Blekinge söker utbildningar i gymnasieskolan på samma villkor och
får fritt välja mellan de program som finns inom samverkansområdet.
Kommunerna inom Familjen Helsingborg strävar efter att ha ett utbud av
program som är anpassat efter elevernas önskemål, näringslivets behov och
strategiskt viktiga utbildningar för regionens utveckling. För att denna
samverkan ska fungera måste respektive kommun ha god framförhållning och
planering.
Skollagen 16 kap 12 § föreskriver att kommunen ska besluta om program och
inriktningsgaranti.

Beslutsunderlag
Förslag till Svalöfs gymnasium organisation 2017-2018
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-06-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Jan Zielinski
(S), Amanda Ripa (FI), Bedrija Halilovic (S) och Angelie Fröjd (M): Föreslagen
organisation för nationella program med inriktningar på Svalöfs gymnasium för
läsåret 2017-2018 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, LAHN)
Antagningskansliet i Helsingborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 126-2016

§ 58 Motion, vård- och omsorgsprogrammet på
gymnasienivå till Svalöv
Bildningsnämndens beslut
1. Nämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Amanda Ripa (Fi) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius (FI) föreslår i en motion daterad 2016-01-28:
Att ett Vård- och Omsorgsprogram på gymnasienivå startas. Förslagsvis med
inriktningarna: Äldre- och demensvård samt Vård vid psykisk ohälsa/psykiska
funktionshinder.
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att om
skolans rektor och ledning ser en möjlighet att starta ett program på skolans
ungdomsgymnasiedel, i linje med den som motionärerna föreslår, så ser han
inga hinder att välkomna detta. Det är däremot olämpligt att fatta ett bindande
beslut att ett sådant program ska starta, innan analyser av både lokaltillgång,
personaltillgång och rådande söktryck på de ställen som nu erbjuder
utbildningen har genomförts.

Beslutsunderlag
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-06-03
Remittering av motion, daterad 2016-03-07
Motion från Linn Alenius (FI), daterad 2016-01-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Bedrija Halilovic (S)
och Linda Lindberg (SD):Nämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Bedrija Halilovic (S)
och Linda Lindberg (SD) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkande gällande att sista meningen i sista
stycket stryks, därefter bifall till förslag till beslut i bildningsnämnden och
kommunfullmäktige.
Amanda Ripa (Fi): Nämnden åtar sig att undersöka möjligheten av uppstart av
Vård- och omsorgsprogram på Svalöfs gymnasium. Nämnden åtar sig även att
börja arbeta för att bereda studerande från Svalövs kommun på Vård- och
omsorgsprogrammet möjlighet till praktik inom den egna kommunen i så stor
utsträckning som möjligt.
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Bedrija Halilovic (S)
och Linda Lindberg (SD): Avslag på Fredrik Jönssons (C) yrkande.
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Bedrija Halilovic (S)
och Linda Lindberg (SD): Avslag på Amanda Ripas (Fi) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Fredrik Jönssons (C) yrkande och finner att nämnden avslår
det.
Ordförande tar därefter upp Amanda Ripas (Fi) yrkande och finner att nämnden
avslår det.
Ordförande tar därefter upp Torbjörn Ekelunds m.fl. yrkanden och finner att
nämnden antar dessa.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 67-2016

§ 59 Delegeringsordning för bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens delegeringsordning förändras enligt bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2016-04-14, § 23, att anta en ny
delegeringsordning. I efterhand har det konstaterats att det smugit sig in ett fel.
Skolskjutsfrågor har flyttats till samhällsbyggnadsnämnden och en förordning
förändras från den 1 juli 2016.
På sidan 7, punkt 12 ändras delegat från ingen till verksamhetschef/rektor och
att yttrandet ska redovisas till bildningsnämnden.
På sidan 8, punkt 6, skrivs uppdraget att utse av poppestipendiat in.
På sidan 10, punkterna 8-12, stryks förskolechef. Rätt titel är verksamhetschef/
rektor.
På sidan 10, punkt 20 tas bort eftersom förordningen inte gäller längre.
På sidan 11 önskar förvaltningen få skriva till rätt förordning som träder i kraft
den 1 juli 2016. Det är ett förtydligande i skolförordningen och
gymnasieförordningen.
På sidan 11, punkt 4 ska flyttas till samhällsbyggnadsnämndens
delegeringsordning. Likaså punkterna 1 och 2 på sidan 12.
Punkten 1 på sidan 13 ska ändras till rektor grundsärskolan och i punkt 2 ska
rektor/verksamhetschef Svalöfs gymnasium skrivas till.
Punkterna 10 och 12 på sidan 14 ska flyttas till samhällsbyggnadsnämndens
delegeringsordning.
Bilaga 1 på sidan 19 ska bort eftersom GySäF, gymnasiesärskoleförordningen,
inte gäller längre.
På sidan 20 ska SL ändras till Skollagen 2010:800

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-06-08
Bildningsnämndens protokoll 2016-03-14 § 23
Bilaga, Delegeringsordning för bildningsnämnden i Svalövs kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Bedrija Halilovic (S)
och Fredrik Jönsson (C): Bildningsnämndens delegeringsordning förändras
enligt bifogat förslag.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-06-14

Dnr 77-2016

§ 60 Redovisning av delegeringsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 201606-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Bedrija Halilovic (S): Redovisningen
av delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 224-2016

§ 61 Initiativ ärende, Kostnadsredovisning: Barn i
behov av särskilt stöd
Bildningsnämndens beslut
Ärendet överlämnas till för valtni ngen för Ärendet överlämnas till för valtningen för handläggni ng.handl äggning.
Ärendet överlämnas till för valtni ngen för handläggni ng.

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) lämnande 2016-06-14 in ett initiativärende till
kommunförvaltningen. I initiativärendet föreslås att nämnden ger
kommunförvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en specificerad
kostnadsredovisning för posten: barn i behov av särskilt stöd i förskola och
grundskola. Samt presenterar en nulägesbild över kostanden för ovan nämnda
poster och jämförelsestatistik över kostnaderna för åren 2011-2016 för varje
grundskoleenhet. Vid redovisning av ärendet föreslås elevhälsan finnas på plats
för att svara på frågor.

Beslutsunderlag
Initiativärende, Kostnadsredovisning: Barn i särskilt behov av stöd från Linda
Lindberg (SD), inkommen 2016-06-14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Linda Lindbergs(SD): Ärendet
överlämnas till förvaltningen för handläggning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MALM, MAWT)
Linda Lindberg (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 62 Kvalitetsdialog i Röstånga
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsdialog på Midgårdskolan i Röstånga. Medverkande vid
kvalitetsdialogen är rektor, lärare och elever ifrån Midgårdskolan, Björkhälls
förskolechef och Midgårdskolans fritidschef.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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