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FGN§ I:2b Dnr. FGN 20I9I0083

Rättelse av beslutsformulering i ärende FGN 20 I 9/0083

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

Godkänna ordförandes beslutsförslag innebärande att rätta beslutspunkten till

att Fötskole- och grundskolenämnden fattar slutgiltigt beslut i ärende FGN
201 9/0083.

Sammanfattning

Beslutsformulering i ärende FGN 2019/0083 måste skrivas om. Ärendet
beslutas, på delegation av Kommunstyrelsen, i Förskole- och
gmndskolenämnden.

Beslutsunderlag

Förskole- och grundskolenämndens protokoll 2019 beslutspunkt 9:9.

Förslag till beslut

Godkänna ordförandes beslutsförslag innebärande att rätta beslutspunkten till
_

att Förskole- och grundskolenämnden fattar slutgildgt beslut i ärende FGN
201 9/0083.

Prcpositionsordning

Ordförande frågar om Fötskole- och grundskolenämnden beslutar enligt

Hampe Kleins (M) yrkande och finner' att så är fallet.

Äsignaturer Utdragsbestyrkande
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Österåker
Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-12- I 0

FGN 59:9 Dnr. FGN 2019/0083(5)

Svar på medborgarförslag nr 4/20 I 9- Inför obligatorisk undervisning
för 9-klassare En studieresa till Auschwitz

Förskole- och grundskolehämndens beslut

Förskole- och grundskolenämndens beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Anse medborgarförslag nr 4/20'19 besvarad med hänvisning till att det inte ligger inom
Förskole- och grundskolenämndens befogenhet att besluta om inslag i undervisningen.

Sammanfattning
.

Medborgarförslag om att införa en studieresa till Auschwitz i årskurs 9 har remitterats till

Förskole- och grundskolenämnden. Förslaget anses besvarat med hänvisning till att planering
och genomförande av inslag i undervisningen beslutas av :etc: och lärare.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-28.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag nr 4/20'19-besvarad med hänvisning till att det inte ligger inom Förskole-
0ch grundskolenämndens befogenhet att besluta om inslag i undewisningen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akten

/ømjd
/Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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g samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. ›
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