
PROTOKOLL Sida 1 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-01-29  

Anslag 

A nslaget tas ned: 2020-02-26 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

A nslaget sätts upp: 2020-02-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförv altningen 

Underskrift     Utdragsbesty rkande 

Nathalie Johansson 

Plats och tid 

Landsort, 2020-01-29 kl. 13:00 – 16:59 

Mötet ajournerades kl. 13:25-13:30, 14:10-14:16 och 14:37 -14:55 

Beslutande 

Marcus Svinhufvud (M), Ordförande 

Mikael Persson (L), 1:e vice ordförande 

Jimmy Norell (M) 

Karolina Starck (C) 

Bengt-Göran Petersson (KD) 

Gill Lagerberg (S) 

Talal Hilwah (S) ersätter Johan Forsman (S) §§ 6-18 

Ingrid Bergander (S) ersätter Eva-Lena Persson(S) 

Emma Solander (MP) 

Lena Dafgård (SN) 

Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD)  

Icke tjänstgörande ersättare 

Lena Poolsaar (M), Annie Östlingsson (M), Tobias Östring (L), Amanda Hedström (S),  Carola Nygren (V) 

Övriga deltagare 

Se sid. 2. 

Paragrafer 

§§ 2-18

Justeringens plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-04 kl. 08:30. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) Gill Lagerberg (S) 

Ordförande Justerare 

Nathalie Johansson 

Sekreterare  
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Justerarsignaturer Utdragsbesty rkande

Övriga deltagare 

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 

Christina Persson, skolchef förskola 

Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  

Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  

Alexander Madsen, politiker sekreterare moderaterna 

Anne-Li Larsson, politiker sekreterare Sorundanet 

Maria Günster Gard, politiker sekreterare Centerpartiet 

Personalrepresentant TCO  

Personalrepresentant TCO 

Personalrepresentant LO  

Personalrepresentant SACO 

Henrik Schmidt, kommunikatör  

Nathalie Johansson, nämndsekreterare  
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Innehållsförteckning               

 

§ 1 Fastställande av dagordning  

§ 2 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 med internbudget, 

investeringsbudget och internkontrollplan 

§ 3 Fastställande av ersättningstabell 2020 för bidrag till fristående förskolor, skolor, 

fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2020 vid 

försäljning av särskoleplatser 

§ 4 Statsbidrag för likvärdig skola 2020 

§ 5 Återremiss- utvärdering och eventuell förlängning av fotbollsprofilen i Nynäshamns 

kommun 

§ 6 Sammanträdesdatum 2020 avseende gemensamma arbetsutskott och temadag 

§ 7 Ansökan om godkännande för att starta enskild pedagogisk omsorg på Torö  

§ 8 Uppsägning av Lilla Gröndal och Humlegårdsskolan 

§ 9 Svar på remiss- flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 

§ 10 Redovisning av delegationsbeslut 2020-01-29 

§ 11 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020-01-29 

§ 12 Protokoll från F-samverkan 2020-01-16 

§ 13 Av ledamot väckt ärende - kostnader för ombyggnationer på Sunnerbyskolan 

§ 14 Information – Vanstaskolan  

§ 15  Kontaktpolitiker 

§ 16  Politikerrapport  

§ 17  

§ 18  

Övriga frågor 

Diskussionspunkt- verksamhetslokaler  
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 1/20  

Fastställande av dagordning  
 

Ingrid Bergander (S) anmäler en övrig fråga om Cykelskogens utemiljö.  

 

Carl Marcus (SD) anmäler en övrig fråga om modersmålsundervisning.  

 

Lena Dafgård (SN) anmäler en övrig fråga om kostnaderna det pedagogiska centret.  

 

 

Lena Dafgård (SN) anmäler en politikerrapport.  

 

Bengt –Göran Petersson (KD) anmäler tre politikerrapporter.  

 

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

 

_________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 2/20  Dnr BUN/2019/0002/041- 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 

med internbudget, investeringsbudget och 

internkontrollplan 

 

 

Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  

 

____________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 3/20  Dnr BUN/2019/0002/041- 
 
 

Fastställande av ersättningstabell 2020 för bidrag till 

fristående förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser 

och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2020 vid 

försäljning av särskoleplatser 
 

Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  

 

____________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 4/20  Dnr BUN/2019/0009/047- 

Statsbidrag för likvärdig skola 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen använder statsbidraget för likvärdig skola 

2020.  

Ärendet 

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan 

ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka 

likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser 

utifrån lokala förutsättningar och behov. Statsbidraget för likvärdig skola 2020 är ett bidrag till att utöka 

huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och 

grundskolan. Det kan användas till att utöka pågående eller nya insatser.  

Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser 

som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget 
inom organisationen. Bidraget för 2020 avser insatser under perioden 1 januari-31 december 2020. 

En kommun kan bli återbetalningsskyldig om inte hela statsbidraget använts eller om kommunen inte 
uppfyller villkoren vilket Skolverket följer upp och kontrollerar.  

Förvaltningens bedömning 

När det kommer till statsbidrag finns det en viss osäkerhet vilket nämnden behöver vara medveten om. 

Det finns alltid en risk med statsbidrag att kommuner inte blir fullt kompenserade för utöka insatser 

under året som är baserat på statsbidrag. När det kommer till statsbidraget för likvärdig skola föreslår 

förvaltningen trots minskad budgetram 2019 och 2020, dvs. besparingskrav, att nämnden tar risken och 

godkänner att förvaltningen använder statsbidraget fullt ut.  

  

 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen använder 

statsbidraget för likvärdig skola 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen använder statsbidraget för likvärdig skola 

2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0009/047-86 

 
Skickas till  
handläggare skola, skolchef grund- och grundsärskola,skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, controller 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 5/20  Dnr BUN/2019/0218/610- 
 
 

Återremiss- utvärdering och eventuell förlängning av 

fotbollsprofilen i Nynäshamns kommun 
 

Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  

 

____________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 6/20  Dnr BUN/2019/0020/006- 
 
 

Sammanträdesdatum 2020 avseende gemensamma 

arbetsutskott och temadag 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna föreslagna datum för gemensamma arbetsutskott och en gemensam temadag med 

socialnämnden 2020.   

2. Flytta barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020 till 1 december kl. 09:00.  

Ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden fastställde nämndens sammanträden för 2020 2019-12-11. Barn- och 

utbildningsnämndens avslog dock datumet för ett gemensamt arbetsutskott med socialnämnden och gav 

förvaltningen i uppdrag att återkomma med datum för två arbetsutskott med socialnämnden samt en 

gemensam nämnd.  

 

Förvaltningen har i dialog med socialförvaltningen tagit fram nya förslag på datum för gemensamma 

arbetsutskott vilka redovisas nedan:  

 

Gemensamma arbetsutskott med socialnämnden 2020: 6 maj kl. 10:00 och 1 december kl. 13:00. 
 

I dialog med socialförvaltningen föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en gemensam temadag 

istället för en nämnd med socialnämnden. Datumet för temadagen förslås den 9 september 2020 kl. 

13:00. Socialnämnden godkände en gemensam temadag 2019-12-17 § 135. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna föreslagna datum för gemensamma arbetsutskott och en gemensam temadag med 

socialnämnden 2020.   

2. Flytta barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020 till 1 december kl. 09:00.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna föreslagna datum för gemensamma arbetsutskott och en gemensam temadag med 

socialnämnden 2020.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0020/006-7 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, socialnämnden, avdelningschefer, skolchefer 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 7/20  Dnr BUN/2020/0021/717- 

Ansökan om godkännande för att starta enskild 
pedagogisk omsorg på Torö  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna ansökan om att starta pedagogisk omsorg i enskild regi på Torö.  

Ärendet 

Det är Nynäshamns kommun som ska bedöma om huvudmannen för den enskilda verksamheten har 

förutsättningar att följa skollagen (2010:800), läroplanen (LPfö18) samt kommunens riktlinjer och övriga 

föreskrifter. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-10-08 § 128 att godkänna ansökan om att 

starta pedagogisk omsorg i enskild regi på Torö som ett familjekooperativ. Verksamheten har funnits i 

fyra år och en mycket populär verksamhet som fungerar utmärkt. Den är lokaliserad på Torö och haft två 

haft två pedagoger anställda. De som hittills drivit Torös pedagogiska omsorg har nu inte längre några 

barn i verksamheten och får därmed inte driva verksamheten som ett familjekooperativ. Med anledning 

av detta har de som önskar att ta över verksamheten skickat in en ansökan om att starta pedagogisk 

omsorg i enskild regi på Torö fast som ett aktiebolag. Därmed bedriva samma verksamhet som tidigare 

men i annan bolagsform.  

 

Övertagandet av verksamheten men i ny bolagsform leder inte till några förändringar i nuvarande 

verksamhet förutom ett namnbyte från Torös pedagogiska omsorg (Gröna Hönan) till Trollskogens 

pedagogiska omsorg.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har besökt verksamheten och bedömer att den pedagogiska omsorgen, i form av ett 

aktiebolag, har en väl genomarbetad plan för hur verksamheten ska bedrivas. Den sökande lever upp till 

de krav som kommunen ställer och har inga invändningar till att de ska få bedriva sin verksamhet som 

pedagogisk omsorg.  

 Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna ansökan om att starta pedagogisk omsorg i enskild regi på Torö.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0021/717-2 

Bilaga 1, Trollskogen pedagogisk omsorg- ansökan 

Bilaga 2, Verksamhetsplan för Trollskogens pedagogiska omsorg 

Skickas till 

Akt, sökande, handläggare förskola, skolchef förskola, controller 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 8/20  Dnr BUN/2017/0018/291- 
 
 

Uppsägning av Lilla Gröndal och Humlegårdsskolan 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Uppdra till förvaltningen att säga upp Lilla Gröndal  

2. Uppdra till förvaltningen att säga upp Humlegårdsskolan  

 

Ärendet  
Den 22 januari 2019, §12, fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta i anspråk 5 

miljoner kronor ur investeringsposten Fastigheter-Grundskola för projektet upprustning, uppdatering och 

anpassningar av Gröndalsskolan. Barn- och utbildningsnämnden fattade sedan 2019-03-20, §34, beslut 

om flytt av elever från Humlegårdsskolan och Lilla Gröndal till Svandammsskolan och Gröndalsskolan.  

Lilla Gröndal flyttade till Gröndalsskolan i januari 2020 och Humlegårdsskolan kommer att flytta i februari 

2020. Byggnaden Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1 och Humlegårdsskolan på fastigheten 

Humlan 10 kommer att rivas under 2020.  

 

Förvaltningens bedömning  
I och med att Lilla Gröndal flyttade till Gröndalsskolan i januari 2020 och förvaltningen fått klartecken 

från miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen att verksamhetsanpassningarna är klara på Gröndalsskolan 

från februari 2020 kan nu även Humlegårdsskolan flytta in i Gröndalsskolan från februari 2020. Efter 

februari 2020 kommer därför ingen verksamhet att ske i Lilla Gröndal och Humlegårdsskolan.  

Eftersom rivning av dessa byggnader kommer att ske under 2020 kan inte förvaltningen längre nyttja 

dessa lokaler och de bör därför sägas upp.  

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Uppdra till förvaltningen att säga upp Lilla Gröndal  

2. Uppdra till förvaltningen att säga upp Humlegårdsskolan  

Beslutsunderlag  

BUN/2017/0018/291-24  

Skickas till  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschef, skolchef grund- och grundsärskola, rektor 

controller, akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 9/20  Dnr BUN/2019/0223/610- 
 
 

Svar på remiss- flerspråkighet, kunskapsutveckling och 

inkludering – modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmål 
 

Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  

 

____________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 10/20  Dnr BUN/2020/0001/002- 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-01-29 
 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

 

Ärendet  
1. Rapport nr 84/19 (BUN/2019/0001/002-145), delegationsbeslut 2019-12-11 avseende 

förordnande av ersättare enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.4.  

2. I rapport nr 86/19 (BUN/2019/0001/002-148), delegationsbeslut 2019-11-04 – 2019-11-27  

avseende anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3 och 1.2.4.  

3. Rapport nr 87/19 (BUN/2019/0001/002-148), delegationsbeslut 2019-11-01  avseende 
nyplacering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1. 

4. Rapport nr 2/20 (BUN/2020/0001/002-2), delegationsbeslut 2019-12-16 avseende anställning 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

5. Rapport nr 3/20 (BUN/2020/0001/002-3), delegationsbeslut 2019-10-14 avseende anställning 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

6. I Rapport nr 4/20 (BUN/2020/0001/002-4), delegationsbeslut 2019-12-23 avseende anställning 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  

7. Rapport nr 5/20 (BUN/2020/0001/002-5), delegationsbeslut 2019-12-09 avseende anställning 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

8. Delegationsbeslut 2019-12-04 (BUN/2019/0016/023-15) avseende ställförordnande enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.3.3.  

 

Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet. 

 

Skickas till 

Akt 

 

________________________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 11/20  Dnr BUN/2020/0008/108- 
 
 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020-

01-29 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden lägger klagomålen och synpunkterna till handlingarna.  

Ärendet  

Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt datum för när dessa besvarats.  

1. Klagomål på situationen på Vanstaskolan inkom 2019-11-14, svar 2019-11-18.  

2. Klagomål på Vanstaskolan inkom 2019-11-14, svar 2019-11-19.  

3. Klagomål på Vanstaskolan inkom 2019-11-14, svar 2019-11-19.  

4. Klagomål på Gröndalsskolan vad gäller problem med bråk inkom 2019-11-25, svar 2019-11-26.  

5. Klagomål på skolresor med SL inkom 2019-11-27, svar 2019-12-02.  

6. Klagomål på Gröndalsskolan vad gäller ungdomar som genar över tomt inkom 2019-11-28 och 

2019-11-29, svar 2019-12-05.  

7. Sammanställning över inkomna klagomål under november 2019, Viaskolan F-5 och 6-9.  

8. Klagomål på Gröndalsskolan inkom 2019-12-04, svar 2019-12-04.  

9. Klagomål på Vanstaskolan, samtal med vårdnadshavare, inkom 2019-12-18, svar 2019-12-20.  

10. Synpunkter på IST omplaceringskö inkom 2019-12-23, svar 2020-01-02.  

11. Klagomål på Vanstaskolans fritids inkom 2020-01-02, svar 2020-01-08.  

12. Klagomål på skolskjuts inkom 2020-01-07, svar 2020-01-07.  

13. Klagomål på busstider i Segersäng inkom 2020-01-07, svar 2020-01-07.  

14. Klagomål på skolskjutsen i Segersäng inkom 2020-01-07, svar 2020-01-07.  

15. Klagomål på Vanstaskolan inkom 2020-01-07, svar 2020-01-16.  

16. Klagomål på skoskjutsen i Segersäng 2020-01-08, svar 2020-01-08.  

17. Synpunkter på Segersäng förskolas utemiljö inkom 2020-01-10, svar 2020-01-20.  

18. Klagomål på Vansta förskola inkom 2020-01-15, svar 2020-01-15.  

19. Klagomål/kränkande behandling på Svandammsskolan inkom 2020-01-16, svar 2020-01-16. 

 

Klagomålen och synpunkterna finns tillgängliga att läsa i sin helhet under sammanträdet.  

_______________________________  

 

Skickas till  
Akten 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-29 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 12/20  Dnr BUN/2020/0007/021- 
 
 

Protokoll från F-samverkan 2020-01-16 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2020-01-16 till handlingarna. 

Ärendet 

Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 

verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan med fackliga 

representanter 2020-01-16.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-01-16 

Skickas till 

Akt 
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Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

§ 13/20  Dnr BUN/2020/0015/291- 
 
 

Av ledamot väckt ärende - kostnader för ombyggnationer 

på Sunnerbyskolan 
 

Ärendet bordläggs.  

________________________________________ 
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§ 14/20  

 

Information- Vanstaskolan  
Nämnden bestämmer att den ståendepunkten Information- Vanstaskolan ändras till Aktuellt från 
förvaltningen. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskolan, ger en statusuppdatering om 

Vanstaskolan. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, föredrar om aktuella ärenden på förvaltningen 

som tillsyn av fristående förskola, Utsikten som öppnat, Skolinspektionsbesök och förvaltningsrättens 

dom vad gäller överklagande på justeringen av skolskjutstider i Segersäng. Lina Axelsson Kihlblom 

redovisar även en prognos för gymnasiebehörigheten vt 2020 vilket skickas ut till ledamöterna.  

 

________________________________________ 

 

 

§ 15/20  

Kontaktpolitiker  
 

Nathalie Johansson, nämndsekreterare, kommer skicka ut ett förtydligande av kontaktpolitikeruppdraget 

via mail till samtliga ledamöter. Vidare sker även en revidering av kontaktpolitikerområdena utifrån de 

ändrade rektorsområdena inom förskolan.   

 

__________________________________ 

 

§ 16/20  

Politikerrapport  
 

Lena Dafgård (SN) berättar om sitt kontaktpolitikerbesök i december 2019 på gymnasiesärskolan 

(lokaliserad på Tallbackaskolan). Något som framförs av personal är att önskan att när flytten sker till 

Nornan 32 (sjukhuset) måste allt vara klart vid inflytt.   

 

Bengt – Göran Petersson (KD) berättar om sitt kontaktpolitikerbesök i november 2019 på Viaskolan (6-9),  

Segersängs förskola och Fagerviks förskola.  

__________________________________ 

 

 

§ 17/20  

Övriga frågor 
Ingrid Bergander (S) ställer en övrig fråga om Cykelskogens utemiljö som ännu inte är färdigställd och 

hur planerna ser ut vad gäller lekredskap från Släggan och Rumba. Christina Persson, skolchef förskola, 

svarar att det nu finns ekonomi för att färdigställa utemiljön och det finns ett pedagogiskt tänkt kring hur 

utemiljön ska se ut.  
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Ingrid Bergander (S) ställer en övrig fråga om vem som har ansvaret för säkerheten i verksamheterna 

exempelvis vad gäller halkskydd i trappor. Christina Persson, skolchef förskola, svarar på frågan.  

 

Carl Marcus (SD) ställer en övrig fråga om modersmålsundervisning på Sunnerbyskolan, ifall det sker en 

gemensam modersmålsundervisning i kommunen. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, 

svarar på frågan. Carl Marcus (SD) frågar om det blir ökade kostnader i och med ändringarna som 

redovisas i remissärendet om modersmål. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar på frågan.  

 

Lena Dafgård (SN) ställer en övrig fråga om kostnaderna för lokalerna vad gäller det pedagogiska 

centret. Christina Persson, skolchef förskola, redogör för personal – och hyreskostnader.  

__________________________________ 

 

§ 18/20  

Diskussionspunkt- verksamhetslokaler  
 

Tjänstemän närvarar inte vid denna punkt.  

 

Utifrån respektive part håller nämndens ledamöter föredrag om deras framtidsplaner för 

verksamhetslokalerna.   

__________________________________ 
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