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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9- I 2- I 0

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Hampe Klein, ordförande X
L Peter Bilow, I:e vice ordf. X
5 Ingela Westerlund, 2:e vice ordf. X
M Annika Lööv X
M Peter Rönnlund - §§ 9: I -92 I 7 Peter B.

M Christer Rydén - §§ 9: | -9: I 7 Karin F.

L Kerstin Lidman X
C Pontus Löfstrand X
KD Kerstin Sundberg X
S Gunilla Niss X
RP Peter Nummert X
SD Carina Rosengren X
V Mauricio Contreras X
MP Mikael Solander X

Ersättare Tjänstgörande §§

M Peter Bramstedt X §§ 9: I -91 I 7

M Karin Fredman X §§ 9:l-9: I 7

L Tommy Hellström -

C Annika Simonsson -

KD Birgitta Holm X
S Cad-Henrik Lekman X
5 Rickard Hervidsson -

SD Ulrika Hillgren X

Övriga närvarande Funktion

Louise Furness Utbildningsdirektör

Kerstin Johansen Sakkunnig skola

Sara Salminen Nämndsekreterare

WW
Justerandeé signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20I9- I 2-IO

FGN§9:I

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Ändring i dagordningen

Det nya ärendet flyttas in till att bli nummer 14 och Övriga ärenden flyttas ner i fallande

ordning.

Övriga frågor

Ingela W/esterlund (S) anmäler en Övrig fråga- Summering av året som gått.

Michael Solander (MP) anmäler en övrig fråga - Status Åsättra Förskola?

Peter Nummert (RP) anmäler en övrig fråga - Elever med särskilt stöd i produktionen?

Å//mu
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotoko" för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-I2- I 0

FGN§9z3

Val av justerare, tid och plats för justering

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden utser Ingela W/esterlund (5) till justerare. Protokollet

justeras senast måndagen den 16 december kl 15.00, Utbildningsförvaltningen, Alceahuset.

Sammanfattning
I-Iarnpe Klein (M) föreslår Ingela W/esterlund (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras

senast måndagen den 16 december kl 15.00, Utbildningsförvaltningen, Alceahuset.

øøm
/Tusterandes signaturer Utdragsbestyrkande



A Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-l2- I O

FGN § 9:4 Dnr. FGN 20I9/0364

Månadsuppföljning Förskole- och grundskolenämnden per 3I

oktober 20 I 9

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1.G0dkänna Förskole- och grundskolenämndens månadsuppföljning per september respektive

oktober 2019.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenämndens månadsuppföljning per september

respektive oktober 2019 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden redovisar per den 31 oktober ett ackumulerat resultat på - 782,7 mnkr, Vilket är ett

överskott om 5,4 mnkr. Prognosen är att resultatet per dem 31 december 2019 hamnar på -

942,9 mnkr vilket är + 2,8 mnkr bättre än budgeterad nettokostnad (prognos justerad per

oktober).

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 20'19-1 1-15.

Förslag till beslut

Hampc Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsfönraltningens beslutsförslag innebärande
'l .Godkänna Förskole- och grundskolcnämndens månadsuppföljning per den 31 oktober

2019.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenämndcns månadsuppföljning per den 31 oktober

2019 till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

-Kommunstyrelscn
-Aktcn

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



A Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20I9-I2-I0

FGN § 9:5 Dnr. FGN 20I9/038I

Nytt Dataskyddsombud inom Österåkers kommuns
nämndorganisation

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud för Förskole- och

grundskolenämnden och dess förvaltning.

2. Till datainspektionen anmäla Förskole- och grundskolcnämndens beslut om att utse

Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud.

Sammanfattning
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla myndigheter utse ett eller flera

Dataskyddsombud. För kommunernas del gäller därför att alla nämnder ska utse ett

Dataskyddsombud. Samtliga nämnder inom Österåkers kommun har sedan

Dataskyddsförordningen trätt i kraft utsett ett och samma Dataskyddsombud, men i samband

med att det nuvarande Dataskyddsombudet lämnar sin anställning måste samtliga nämnder

utse ett nytt ombud. En rekrytering har genomförts varför det föreligger skäl att fatta beslut

om att utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud.

Beslutsunderlag

Utbildningsföwaltningens tjänsteutlåtande 2019-1 1-12.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

1. Utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud för Förskole- och

gmndskolcnämnden och dess förvaltning.

2. Till datainspektionen anmäla Förskole- och grundskolenämndcns beslut om att utse

Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt Hampc Kleins (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Datainspektionen
- Dataskyddsømbud
- Akten

øm
øFu/sterandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20|9- I 2-l0

FGN § 9:6 Dnr. FGN 2019/0382

Revidering av målbi|aga 2020 Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Godkänna tillägg av resultatmål avseende Kommunfullmäktiges miljömål i Förskole- och

grundskolenärnndens verksamhetsplan 2020.

Särskilt yttrande:

Michael Selander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

MP anser att Förskole och Grundskolenämndens resultatmål borde utgått från kommunens
gällande miljömål.

Att utgå ifrån Agenda 2030 och ett eventuellt kommande hållbarhetsmmverk var inte

uppdraget nämnden ñck.

Vi anser även att målen är för få och håller en för låg ambitionsnivå.

Michael Solander MP

Sammanfattning

Ärendet avser komplettering med resultatmål för Kommunfullmäktiges miljömål i Förskole-

och grundskolenämndcns verksamhetsplan 2020.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-1 1-18.

Förslag till beslut

Hampc Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

godkänna tillägg av rcsultatmål avseende Kommunfullmäktiges miljömål i Förskole- och

grundskolenämnens verksamhetsplan 2020.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt beslutsförslagct och

ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Akten

%á“á\›>
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-I2-I0

FGN § 9:7 Dnr. FGN 20I9/0080

Återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige med
anledning av svar på motion nr 2I/20I7 av Margareta Olin (S):

Skolor saknar porrñlter på sina datorer

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Återrapport av Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-18 § 3:10 Motion nr 21 /2017 - Skolor

saknar porrñlter på sina datorer, har mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i samband med beslut att bifalla motion nr 21 /2017 av Margareta

Olin (S): Skolor saknar porrñlter på sina datorer uppdragit åt Förskole- och

grundskolenämndcn att stödja skolor med ett källkritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i

olika informationskanaler.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-22.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

återrapport 21V Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-03-18 § 3:10 Motion nr 21/2017- skolor

saknar porrfilter på sina datorer har mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-22 och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akten

mmI

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-I2-I0

FGN § 9:8 Dnr. FGN 2019/0366

Svar på medborgarförslag nr 25/20 I 9- Angående drogförebyggande

insatser

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämndens föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 25 /2019- angående drogförebyggande insatser anses besvarat med
hänvisning till det sociala och situationclla preventionsarbete som redan bedrivs i kommunen.

Sammanfattning

Det inkomna medborgarförslaget tar upp drogproblematik hos unga i ett både nationellt och

lokalt perspektiv, samt kopplingen mellan psykisk ohälsa och droganvändande och den

påverkan droger har på individ, familj och samhälle. Medborgarförslaget innehåller även

förslagsgivarens lägcsbild av tillståndet i Österåkers kommun rörande droger inom

ungdomsgruppen och dess effekter samt förslag på fem åtgärdspunkter som av förslagsgivaren

benämns som förebyggande i arbetet med droganvändande hos ungdomar.

Beslutsunderlag

Utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-1 1-12

Förslag till beslut

I-Iampe Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

Medborgarförslag nr 25 /2019- angående drogförebyggande insatser anses besvarat med
hänvisning till det sociala och situationclla preventionsarbcte som redan bedrivs i kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämndcn beslutar enligt beslutsförslaget och

finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akten

/%záo
usterandes signaturer Utdra sbest rkandeg Y



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20l9-I2- I 0

FGN § 9:9 Dnr. FGN 20I9/0083

Svar på medborgarförslag nr 4/20 I 9- Inför obligatorisk undervisning

för 9-klassare En studieresa till Auschwitz

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämndens beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Anse medborgarförslag nr 4/2019 besvarad med hänvisning till att det inte ligger inom

Förskole- och grundskolenärnndens befogenhet att besluta om inslag i undervisningen.

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

Förskole- och grundskolcnämnden. Förslaget anses besvarat med hänvisning till att planering

och genomförande av inslag i undervisningen beslutas av retor och lärare.

Beslutsunderlag

Utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-28.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att anse

medborgarförslag nr 4/2019-bcsvarad med hänvisning till att det inte ligger inom Förskole-

och grundskolcnämndens befogenhct att besluta om inslag i undervisningen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt I-Iampe Kleins (M)

yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akten

MW
/Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9- I 2-I0

FGN § 9:I0 Dnr. FGN 20I9/0066

Återrapportering av uppdrag 30 i budget 20 I 9 - Utökning av antal

timmar i idrott och hälsa

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019 - Utökning av antal timmar i idrott och hälsa har

mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämnden fick i budget 2018 och 2019 iuppdrag att följa upp

utökning av antal timmar i idrott och hälsa i årskurs 6-9 med hänvisning till ökad skolpeng i

budget 2018. I årsbokslut 2018 framgick att utökning av antal idrottstimmar endast hade

genomförts av en fristående skola. Inför uppföljningen 2019 har timplancn i ämnet idrott och

hälsa utökats i skollagen med 100 timmar. Uppföljningen Visar att flertalet enheter har

genomfört eller påbörjat en utökning av timplanen i enlighet med skollagens krav från och

med läsåret 2019/20.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-29

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

återrapport av uppdrag 30 i budget 2019 - utökning av antal timmar i idrott och hälsa har

mottagits.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- AktenM

[Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20I9-I2-I0

FGN§9:II

Redovisning av uppdrag till utbiIdningsförvaltningen: Statsbidrag för

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter

Förskole- och grundskolenämnden har tagit del av information från utbildningsdirektören

gällande de statsbidrag som söks av utbildningsförvaltningen för dess verksamheter.

\.Ö\,
I
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



A Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-I2-IO

FGN § 9;|2 Dnr. FGN 20I9/O388

Attestförteckning Förskole- och grundskolenämnden 2020

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Godkänna förslag till beslutsattestanter för Förskole- och grundskolenämnden 2019.

2. Godkänna generell attesträtt för utbildningsdircktören.

3. Bemyndiga utbildningsdirektören att utse beslutsattestanter under året.

4. Godkänna generell attesttätt för utbildningsförvaltningens controller inom Förskole- och

grundskolenämndens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1.

Sammanfattning

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/ styrelse utse

beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskodcr inom respektive verksamhetsområde för

2019.

Beslutsunderlag

Utbildningsföwaltningens tjänsteutlåtande 2019-12-03.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

1. Godkänna förslag till beslutsattcstantcr för Förskole- och grundskolcnämndcn 2019.

2. Godkänna generell attcsträtt för utbildningsdirektörcn.

3. Bemyndiga utbildningsdirektören att utse beslutsattestanter under året.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige
- Akten

MVM/O
5
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20|9-|2-I0

FGN§9:I3

Utbildningsförvaltningen informerar om tilläggsbelopp,

verksamhetsstöd och särskilt stöd.

Utbildningsdirektören informerar nämnden om likabehandlingsprincipen samt lagrum och
praxis gällande resursfördelning. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att skolan ska

uppväga för elevers eventuella skillnader i förutsättningar. Förskole- och grundskolenämnden
önskar tidig information om förestående omfattande förändringar som kan få mer omfattande

konsekvenser.

Förskole- och grundskolenämnden uppdrar åt föwaltningen att tidigare informera nämnden
om förestående omfattande förändringar avseende tex tilläggsbelopp.

Expedieras
- AktenW

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20I9- I 2-I0

FGN§9:IS Dnr FGN 20 | 9/006I

Meddelanden/postlista

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av Vikt

redovisas för Förskole- och grundskolenämnden. Meddelanden och information finns i sin

helhet hos kansliet samt hos nämndckreteraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Förskole- och

grundskolenämnden under perioden 2019-10-02-2019-12-05

FGN Svar på inkomna frågor gällande projektgrupp

2019/0387 tilläggsbelopp

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 201 9 /2020,

201 9 /0386 I-Iellcborusskolan Österåker

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 201 9 /2020,

2019/0385 I-Ielleborusskolan Österåker

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 201 9/2020,

2019/0384 I-Ielleborusskolan Österåker

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 201 9/2020,

2019/03 83 Helleborusskolan Österåker

FGN Anmälan ägar- och ledningskrets, Ekorren

2019/0380 föräldrakooperativ

FGN Ansökan om tilläggsbelopp, 2019/2020,

2019/0378 Ellagårdsskolan

FGN Frågor och synpunkter angående I-Ielleborusskolan i

2019/0377 Österåker

FGN Laglighetsprövning, fråga om avvisning.

2019/0374 Förvaltningsrätten

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 2020, Rydbo Friskola

2019/0373

FGN .Ansökan om tilläggsbelopp 201 9 /2020,

2019/0372 I-Ielleborusskolan

FGN Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020, Amorinens

2019/0371 förskola

FGN 2019/0369 Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Pilgårdens

förskola

FGN 2019/0366 Svar på medborgarförslag nr 25/2019 - Angående

drogförebyggande insatser

FGN 2019/0365 Ansökan om tilläggsbelopp, 2019/2020. Mellansjö skola

Wim)
Jufsterandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20I9-I2- I 0

FGN 2019/0363

FGN 2019/0360

FGN 2019/0359

FGN 2019/0358

FGN 2019/0357

FGN 2019/0356

FGN 2019/0355

FGN 2019/0354

FGN 2019/0353

FGN 2019/0352

FGN 2019/0351

FGN 2019/0350

FGN 2019/0347

FGN 2019/0346

FGN 2019/0345

FGN 2019/0343

FGN 2019/0342

FGN 2019/0341

FGN 2019/0340

FGN 2019/0339

FGN 2019/0337

//Mgco
:

Justerandes signaturer

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om barnomsorg under obekväm arbetstid

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Överklagan avseende avslag på tilläggsbelopp 2019-

2020. Hellborusskolan Täby

Överklagan gällande avslag på tilläggsbelopp 2019-2020.

Helleborusskolan Täby

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker

Ansökan om tilläggsbelopp 2019/2020. Helleborusskolan

Österåker
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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 201942- I 0

FGN§9:I6 Dnr. FGN 20 I9/0050

Redovisning av delegationsbeslut Förskole- och

grundskolenämnden 20 I 9- I 0-02-20 I 9- I 2-05

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämndcn har till Viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande

eller tjänsteman enligt en av Förskole- och grundskolenämnden antagen delegationsordning

(antagen 2019-01-29 § 1:9 dnr FGN 2019/0012). Dessa beslut ska redovisas i Förskole- och

grundskolenämnden. Redovisningen innebär inte att Förskole- och grundskolenärnnden får

ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Förskole- och grundskolenämnden

återkalla lämnad delegering. Delegadonsbesluten, i sin helhet, ñnns tillgängliga hos

nämndsckreteraren under sammanträdet och därefter.

Tiden för Överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.0.m. att:

Förskole- och grundskolenämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och

anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden

där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Redovisning av beslut delegerade av Förskole- och grundskolenärnnden under perioden

2019-10-02 - 2019-12-05.

Beslutets innehåll i Antal Datum Punkt i Förvaras

korthet/Ärende delegations- hos

ordningen handläggare

Beslut om tilläggsbelopp 112 190812-191010 3.4 I elevakt

Dnr: FGN 2019/0092, 0193, 8 kap 23§ SL
0195-0203, 0205-0207, 0209- 9 kap 21§ SL

0243, 0245-0274, 0287-0293,

0313-0315, 0318, 0321, 0323,

0330-03.33, 0336-0337, 0339,

0343, 0345, 0347, 0350-0355,

0357-0359, 0363, 0369

10 kap 39§ SL
11 kap 38§ SL
14 kap '17§ SL

Beslut om mottagande i

särskola

Beslut om behovsgrupp

Beslut om behovsgrupp

191014

190927

191014

2.6

7 kap 5§ SL
I elevakt
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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 20 I 9-I2-I0

FGN § 9: | 7

Övriga frågor

Ingela W/esterlunds (S) fråga - Summering av året som gått.

Ingela W/csterlund (S) lämnar en protokollsanteckning:

Nu har vi 2019 års sista nämnd och när Vi summerar årets arbete i nämnden slås Vi

socialdemokrater av det faktum att Vi egentligen endast kan ställa frågor till tjänstemän och

ordförande av denna nämnd. Det finner vi otillräckligt i en demokratisk organisation. Innan

beslut ska Vi kunna utbyta olika synpunkter och erfarenheter. Vi vill se en förändring, allt för

att kunna fatta bra beslut i det Vi socialdemokrater ser som en verklig demokratisk ordning.

Likt dagens nämndsammanträdc där vi har tid för inhämtning av varandras synpunkter. Något

som vill ta med oss in i året 2020.

Ingela W/esterlund (S)

Michael Solanders (MP) fråga - Status Åsättra Förskola?

Svar: Kommunstyrelsens produktionsutskott ansvarar för Åsättra förskola.

Peter Nummerts (RP) fråga - Elever med särskilt stöd i produktionen?

Svar: Svar på frågan har lämnats under sammanträdets gång.
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