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ÅSTORP 
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2(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 3(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 
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Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 4(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 14 

Fastställande av föredragningslista 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

• Studiebesök Örkelljunga läggs till som övrigt ärende. 
• Projektering Haganässkolan läggs till som övrigt ärende. 
• Handlingar till kallelsen läggs till som övrigt ärende. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta enligt lagda yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan ändringar. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 5(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 15 

Förvaltningens information 
Annika Hoppe, förvaltningschef, informerar om följande: 

• Internrevision KPMG den 5 mars. 

Henrik Nilsson, biträdande rektor Bjömekullaskolan, informerar om följande: 
• Incident på Bjömekullaskolan. 

Harriet Jönsson, rektor Kulturskolan, informerar om följande: 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

Kulturskolans övergripande mål. 
Kulturskolans projekt i likvärdig skola - musikvideoprojekt 
Analys av 2019: projekt med Musikvideo, samarbeten med Musikriket, 
KUR (Statens Kulturråd) medel till ämnet konst. 
Kulturskolans motgångar under 2019 . 
Utmaningar: svårighet med tillhörigheten (bildningsnämnd/kultur- och 
fritidsnämnd), nationell strategi kontra kommunens mål, 
orkesterinstrument-bevara tradition samtidigt utveckla och modernisera. 
Aktiviteter 2020 . 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Justerandes signatur 

,~y~ 
Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 6(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 16 

Effektiviseringar 2021 

Sammanfattning 
Med anledning av det ekonomiska läget inför 2021-2022 anmodas samtliga 
nämnder inkomma med förslag på möjliga effektiviseringar 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att nämnden ska få en grundlig redovisning till nästkommande 
sammanträde. 

Besluts gång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta enligt lagt yrkande och 
finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att nämnden ska få en grundlig redovisning till nästkommande sammanträde. 

Expedieras till: 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 7(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 17 

Årsredovisning 2019 
Dnr BIN 2020/32 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomikontoret upprättat 
förslag till årsredovisning 2019 för bildningsnämnden. I årsbokslutet ingår en 
redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt vilka aktiviteter 
som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I redovisningen ingår 
också en verksarnhetsberättelse som bygger på enheternas årsredogörelser. Av den 
ekonomiska redovisningen framgår att bildningsnämndens resultat hamnar på ett 
underskott om -13,1 mnkr. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, förvaltningschef, 2020-02-10. 
Rapport: Bildningsnämndens årsredovisning 2019. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att nämnden godkänner årsredovisningen för 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta enligt lagt yrkande och 
finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att nämnden godkänner årsredovisningen för 2019. 

Expedieras till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 8(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 18 

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 
Dnr BIN 2020/38 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel mellan 
budgetår 2019 - 2020. Förslaget innebär ett äskande från bildningsnämndens sida 
om överföring av kvarvarande investeringsmedel på 1 540 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, förvaltningschef, 2020-02-10. 
Skrivelse - Överföring av investeringsmedel mellan budgetår 2019 - 2020. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att nämnden anhåller om överföring av medel omfattande 
1 540 000 kr i enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta enligt lagt yrkande och 
finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att nämnden anhåller om överföring av medel omfattande 1 540 000 kr i enlighet 
med förvaltningens beräkningsunderlag. 

Expedieras till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign.~r/,,. 

~ 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 9(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 19 

Mål och styrning i bildningsnämndens verksamheter 
Dm BIN 2019/159 

Sammanfattning 
I december 2019 fattade nämnden beslut på den ekonomiska delen av budget 2020 
och återremitterade den del av budgeten som innehåller nänmdsmål med 
tillhörande indikatorer. 

Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomikontoret upprättat 
förslag till budget 2020 för bildningsnänmden. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, förvaltningschef, 2020-02-10. 
Rapport: Åstorps kommuns budget årsredovisning 2020. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att nämnden godkänner återstående del av budget 2020 för 
bildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta enligt lagt yrkande och 
finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att nämnden godkänner återstående del av budget 2020 för bildningsnänmden. 

Expedieras till: 
Akt 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatu%r ·. 

,•?~ ~/ (··()'f-? /.~· ;V 

Utdragsbestyrkande 

,. 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 10(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 20 

Tillsyn av kommunens arbete med dataskyddsförordningen/GDPR 
Dnr BiND 2020/43 

Sammanfattning 
JPinfonet som är anlitat som Åstorps kommuns dataskyddsombud har genomfört 
en tillsyn av verksamheten under 2019 genom möte och intervjuer med tjänstemän 
från verksamhetsområdena för Bildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och 
miljönämnden. Utöver detta har även samtliga registerförteckningar som tagits 
fram inom verksamheterna granskats av JPinfonet. Dessa granskningar har 
resulterat i en tillsynsrapport som har tillställts kommunen för vidarebefordran till 
personuppgiftsansvarige, vilket i detta fall är högsta förvaltningsledning och 
respektive nämnd. På tjänstemannanivå har det beslutats om hur vi ska arbeta med 
att åtgärda detta och denna information med rapporten skickas till respektive 
nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-02. 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport till Åstorps kommun. 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 11 (26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 21 

Förskola i Kvidinge/Prästamarken 
Dnr BiND 2020/21 

Sammanfattning 
Det sedan lång tid tillbaka ökande antalet förskolebarn i kommunen har inte mötts 
med etablering av nya permanenta förskolor. 

Inom område Öst/K vidinge har man sedan en längre tid tillbaka behövt 
överutnyttja förskolebyggnadernas kapacitet för att stötta K vidinges 
vårdnadshavare. Behovet av förskoleplatser i K vidinge från hösten 2020 och 
framåt är inte känt i dagsläget men ökar troligen. Även allmän inflyttning och 
nybyggnation i K vidinge liksom planeringen av bostäder på Prästamarken 
påverkar behovet av förskoleplatser. Detaljplaner och gestaltning av Prästamarken 
kommer att ta cirka 2-3 år. 

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen presenterar följande alternativ för att få till en 
förskola: 

1. Ändra planområdesgränsen och gå vidare med yta som ej berörs av 
arkeologi - lägg förskola på den ytan tillsammans med bostäder. 

2. Ändra planuppdrag och enbart gå vidare med planläggning av förskola -
flytta förskola så det ej berörs av arkeologi. 

3. Invänta arkeologisk förundersökning (ca 1 år) och hitta alternativ 
lokalisering för förskola i K vidinge - starta ny detaljplan och planlägg 
Prästamarken efter arkeologiska förundersökningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Petruska Rogmark, projektledare och Fredrik Angeldorff, 
lokalstrateg, 2019-06-06. 
Skrivelse av Sverigedemokraterna, 2020-01-21. 
Presentation från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-19. 
Presentation från Petruska Rogmark, projektledare, 2020-02-19 

Yrkanden 
Bodil Hell berg (L) yrkar att nämnden ska ålägga förvaltningen att undersöka 
möjligheten att bygga förskola i första hand på Prästamarken, på ett område som 
inte är aktuellt för arkeologisk undersökning. 

Marcus Möller (SD) yrkar som tilläggsyrkande att förvaltningen ska redovisa 
möjliga alternativa platser att bygga förskola på. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 12(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Forts. § 21 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagda 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Ålägger förvaltningen att undersöka möjligheten att bygga förskola i första hand 
på Prästamarken, på ett område som inte är aktuellt för arkeologisk undersökning. 
Att förvaltningen ska redovisa möjliga alternativa platser att bygga förskola på. 

Expedieras till: 
Akt 
Bildningsförvaltningen 

Justerandes signatur_./ . ~ 

./.~ 
Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 13(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 22 

Förskola i centrala Åstorp 
Dnr BiND 2019/81 

Sammanfattning 
I centralorten ingår upptagningsområde Tingdal, Haganäs och Rågen. Det finns 
många mindre förskoleenheter inom dessa områden. Lokalerna är ofta olämpliga 
ur ett pedagogiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. Under en längre tid har 
antalet förskolebarn ökat i kommunen vilket har medfött att man tvingats öka 
antalet barn per enhet. 

För att undvika att förskolemoduler på Rågenskolan riskerar att permanentas 
måste bildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Bjömekulla 
Fastighets AB inom snar framtid arbeta fram ett förslag om en nybyggnation av en 
permanent förskola inom område Centrum. 

Beslutsunderlag 
Presentation från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-19. 
Presentation från Petruska Rogmark, projektledare, 2020-02-19. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ålägga bildningsförvaltningen att hitta lämpliga tomter för 
nybyggnation inom område Centrum. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt 
yrkande och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Ålägga bildningsförvaltningen att hitta lämpliga tomter för nybyggnation inom 
område Centrum. 

Expedieras till: 
Akt 
Bildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 14(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 23 

Tingdalsskolan - var befinner vi oss i processen? 
Dnr BiND 2017/45 

Sammanfattning 
Planering för Tingdalsskolans utbyggnad för att bli en fullvärdig F-6 skola pågår. 
Detta kommer att resultera i att Bjömås skola/förskola kommer att kunna 
användas till förskoleverksamhet. 

För att elevernas idrottsundervisning ska kunna ske i anslutning till deras skolgång 
behöver en idrottshall byggas. 

På arbetsutskottet den 4 februari presenterade Petruska Rogmark, projektledare, 
skolans behov av sittplatser i Tingdals idrottshall. Verksamheten förordar i första 
hand att hallen byggs stor nog för skolans behov från början. I andra hand att den 
upphandlas med en option på en något bredare hall med gradänger, för att 
kommunen ska få fram en tydlig kostnads bild att förhålla sig till. 

Angående detaljplanen har det har inkommit en överklagan från en granne. 

Beslutsunderlag 
Presentation från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-19. 
Presentation från Petruska Rogmark, projektledare, 2020-02-19. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att projektledaren ska driva skolans önskemål så att dessa 
tillgodoses samt att uppmana BF AB att ta fram en option med gradänger. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagda 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att projektledaren ska driva skolans önskemål så att dessa tillgodoses. 
Att uppmana BF AB att ta fram en option med gradänger. 

Expedieras till: 
Akt 
BFAB 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 15(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 24 

Björnekullaskolan - hur går vi vidare i processen? 
Dnr BiND 2020/34 

Sammanfattning 
Antalet elever som går på Björnekullaskolan har ökat, vilket innebär att skolan 
börjar bli för liten. 

Det har förts dialog om skolans utbyggnad och placering eftersom att den ligger i 
nära anslutning till järnvägens streckning där det transporteras farligt gods. För att 
skolan ska kunna byggas ut måste man göra en riskutredning och bullerutredning 
pga. att den ligger inom 150 m från järnvägens streckning. 

Beslutsunderlag 
Presentation från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-19. 
Presentation från Petruska Rogmark, projektledare, 2020-02-19. 

Yrkanden 
Bodil Hell berg (L) yrkar på att nämnden föreslår förvaltningen att undersöka 
alternativa platser. 

Murat Özbalci (C) yrkar på att nämnden gör en beställning av en riskutredning och 
bullerutredning på befintlig tomt, som ett första steg. 

Marcus Möller (SD) yrkar bifall till lagda yrkanden. 

Besluts gång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagda 
yrkande och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att nämnden föreslår förvaltningen att undersöka alternativa platser. 
Att nämnden gör en beställning av en riskutredning och bullerutredning på 
befintlig tomt. 

Expedieras till: 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 16(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 25 

Linjering i arrangemangshallen 
Dnr BiND 2020/33 

Sammanfattning 
Det har diskuterats om det finns krav från innebandyförbundet att det ska vara 
linjerat endast för innebandy i arrangemangshallen för att TV-sända seriespel ska 
kunna hållas i högsta serien och att det är utifrån ett reklamperspektiv. Extra matta 
tillhandahålles av innebandyförbundet vid sådana tillfällen. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att bildningsnämnden kräver att arrangemangshallen ska ha 
linjer som även passar skolans behov. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt 
yrkande och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Att bildningsnämnden kräver att arrangemangshallen ska ha linjer som även 
passar skolans behov. 

Expedieras till: 
Akt 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 17(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 26 

Avsägelse från Henrik Önnerby (M) 
Dnr BiND 2020/40 

Sammanfattning 
Henrik Önnerby (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 
ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Henrik Önnerby (M) 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att avsägelsen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt 
yrkande och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Expedieras till: 
Akt 
Avgående ledamot 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildnings nämnden 18(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 27 

Fyllnadsval till arbetsutskott 
Dnr BiND 2020/41 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
bildningsnämndens arbetsutskott som innehades av en ledamot från moderaterna 
tidigare. 

Yrkanden 
Patrik Selemba (M) yrkar att utse Eva Nilsson (M) till ordinarie ledamot i 
bildningsnämndens arbetsutskott. 

Patrik Selemba (M) yrkar att utse Bengt Nilsson (M) till ersättare i 
bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagda 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Bildningsnämndens beslut 
Eva Nilsson (M) utses till ordinarie ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. 
Bengt Nilsson (M) utses till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Expedieras till: 
Akt 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bildningsnämnden 

Bin§ 28 

Mall för beslutslogg 

Sammanfattning 

19(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Det kommer önskemål om att följande rubrik ska läggas till i beslutsloggen: 
- Tid för slutförande. 

Bildningsnämndens beslut 
Att följande rubrik ska läggas till i beslutsloggen: 

- Tid för slutförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 

Bin§ 29 

Redovisning av delgivningar 

Datum Händelse 
2020-01-30 Beslut om avstängning från 

undervisning i gymnasieskolan 

2020-01-21 Anmälan om elevs långvariga 
frånvaro - Momentum 

2020-01-30 - 8 stycken anmälningar om 
2020-02-13 diskriminering och/eller kränkande 

behandling till huvudmannen 
2020-01-13 - 4 stycken polisanmälningar 
2020-02-10 

2020-02-05 Skolinspektionen - Ansökan om 
utdömande av vite 

2020-01-20 Skolverket - Ansökan: statsbidrag 
för elevhälsa och specialpedagogik 

2020-02-05 Skolverket -Ansökan: 
högskolestudier i specialpedagogik 
VT 2020 

2020-01-15 Skolverket - Kvalitetssäkrande 
åtgärder 2020 rekvisition 

2020-02-05 Skolverket -Ansökan: läslyftet 
2020/21 

2020-02-05 Skolverket - Ansökan: läxhjälp 
huvudmän 2020 

2020-01-15 Skolverket -Ansökan: omsorg 
under kvällar, nätter och helger 
2020 

2020-01-16 Skolverket - Statsbidrag: fler 
anställda i lågstadiet 2018-2019 

2020-01-15 Skolverket - Statsbidrag: likvärdig 
skola 2020 rekvisition 

2020-01-16 Skolverket - Statsbidrag: 
kvalitetssäkrande åtgärder för 2019 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 

20(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Dnr 
2020/8 

2020/19 

-

2020/2 

2019/121 

2020/25 

2020/35 

2020/26 

2020/37 

2020/36 

2020/27 

2020/28 

2020/30 

2020/29 

Utdragsbestyrkande 

/~· 
.,<' 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 21(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 30 

Eventuell information från kontaktpolitiker 
• Anton Holmberg (SD) informerar om sitt besök på Montessori Filosofen. 
• Anton Holmberg (SD) informerar om sitt besök på Kyrktuppen. 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 

Bin§ 31 

Ärenden till/från de kommunala råden 

Inga ärenden inkomna till detta nämndsmöte. 

22(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 

Bin§ 32 

23(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser 
• Föreläsning om rörelsens betydelse för unga - Skånes idrottsförbund. 
• Webbsänt seminarium om komplexa dialoger 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Utdragsbestyrkande ~1, 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 24(26) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 33 

Övrigt ärende - Stndiebesök Örkelljunga 

Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) väcker ett ärende angående studiebesök på Hälsoförskolan i 
Örkelljunga. 

Bildningsnämndens beslut 
Ärendet skickas vidare till förvaltningen för beredning. 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 25(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Bin§ 34 

Övrigt ärenden - Projektering Haganässkolan 

Sammanfattning 
Marcus Möller (SD) väcker ett ärende. 

Det har kommit önskemål från Sverigedemokraterna att bildningsförvaltningen: 
- redovisar projekteringen av Haganässkolan 
- utreder om de angivna hyresnivåerna från 2016 för beslutad dimensionering om 
400 elever är aktuella 
- tar fram en tidsplan för projekteringen av Haganässkolan 

Bildningsnämndens beslut 
Ärendet lyfts på nästkommande sammanträde. 

Utd ragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bildningsnämnden 

Bin§ 35 

Övrigt ärende - Handlingar till kallelsen 

Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) väcker ett ärende. 

26(26) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Det har kommit önskemål om att handlingar ska bifogas till kallelsen på hemsidan. 

Bildningsnämndens beslut 
Handlingar ska bifogas till kallelsen. 

Utdragsbestyrkande 


