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 BILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 
 

Plats och tid  Stora salen, Björnen kl. 18.00 - 20.55 
 Ajournering,  

  

Beslutande  Se bilaga.   
Övriga 
deltagare 

 Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 67 -  81 
 Annika Hoppe, skolchef, §§ 67 - 81 
Josefine Ahlin, ekonom §§ 67- 81 
Madelene Larneby, samordnare för skola och arbetsliv §§ 67-69 
Per Johan Flenner, rektor område centrum §§ 67-68 

 
 

 

Plats och tid 
för justering 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Justerande 
 
 
 
Ordförande 

Bildningsförvaltningen, 2020-06-22 kl. 16.45 
 
 
 
Linda Tholén 
 
 
 
Murat Özbalci (C)                       Anton Holmberg (SD) 
 
 
 
Reino Persson (S) 

  

 
  



Bildningsnämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

2(20) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

NÄRVAROLISTA 
Bildningsnämndens 
ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare 
markeras tjg. 

N
är
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ro

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Reino Persson (S), ordf. X       
Murat Özbalci (C), 1:e 

vice ordf. 
X       

Bodil Hellberg (L), 2:e 
vice ordf. 

X       

Menaida Hasanovic (S) X       
Gun Friberg (S) X       

 Bengt Tollstadius (C) ---       
Eva Nilsson (M) ---       

Bengt Nilsson (M) X       
Linda Arenhag (KD) X       

Anton Holmberg (SD) X       
Marcus Möller (SD) X       

Richard Mattsson (SD) X       
Hampus Svensson (SD) X        

       
ERSÄTTARE        

Thomas Fredriksson (S),tjg  X       
Anneli Servin (SD) ---       

Fredrik Karlsson (M)  ---       
Magnus Olsson (S)  ---       

Wiveca Andreasson 
(M),tjg  

X       

Carola Öhrn (SD) ---       
Stefan Olofsson (S)  ---        

       
Totalt  13       
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

 
Innehållsförteckning 
 
Bin § 67  Fastställande av föredragningslista .......................................................... 4 
Bin § 68  Bildningsnämndens kravspecifikation av nya Haganässkolan ................ 5 
Bin § 69  Förvaltningens information ..................................................................... 6 
Bin § 70  Månadsuppföljning maj ........................................................................... 7 
Bin § 71  Mat till gymnasieelever i åk 1, 2 och 3 – HT 2020 ................................. 8 
Bin § 72  Sökbild till gymnasiet - VT 2020 ............................................................ 9 
Bin § 73  Redovisning av Bildningsnämndens ekonomiska åtgärder avseende ålagda 

nedskärningar ...................................................................................................... 10 
Bin § 74  Fyllnadsval kontaktpersoner .................................................................. 11 
Bin § 75  Beslutslogg ............................................................................................ 13 
Bin § 76  Redovisning av delgivningar ................................................................. 14 
Bin § 77 ................................................................................................................. 16 
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Bin § 78  Ärenden till/från kommunala råden ....................................................... 17 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 67 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar  
att föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende sju ”Bildningsnämndens 
kravspecifikation av nya Haganässkolan” behandlas tidigare på dagordningen. 
Ärendet får ärendenummer 4.  
Att ärende 10 ”Svar till Kommunstyrelsen gällande bildningsnämndens ekonomiska 
aktiviteter” ändrar rubrik till ”Redovisning av Bildningsnämndens ekonomiska 
åtgärder avseende ålagda nedskärningar.” 
Att punkten 6 ”Koladagenomgång” utgår då alla siffror inte är inrapporterade än. 
Ärendet tas upp igen i augusti månad. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar att lägga till ett ärende om förskolelokaler under ”Övriga 
ärenden”. 
 
Proposition  
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan ändringar och tillägg. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 68 
 
Bildningsnämndens kravspecifikation av nya Haganässkolan 
Dnr BiND 2020/94 
 
Sammanfattning 
På förra sammanträdet väckte Marcus Möller (SD) en fråga gällande 
kravspecifikationen för nya Haganässkolan. Till dagens sammanträde är Per Johan 
Flenner, rektor på område centrum, inbjuden. Rektorn informerar om den skrivelse 
som har inkommit till bildningsnämndens ledamöter samt hans syn på skrivelsen. 
 
Rektorn arbetar intensivt tillsammans med projektledaren för att kunna presentera 
en kravspecifikation för det kommunala bolaget den 30 juni. Information om detta 
kommer att lämnas på nämnden i augusti. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att notera informationen samt att förvaltningschefen ska författa 
ett förslag på svar till medarbetarna på Haganässkolan. Svaret ska behandlas på det 
extra arbetsutskottet den 24 juni. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att notera informationen samt att förvaltningschefen ska författa ett förslag på svar 
till medarbetarna på Haganässkolan. Svaret ska behandlas på det extra 
arbetsutskottet den 24 juni. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 69 
 
Förvaltningens information 

 
Madelene Larneby, samordnare skola och arbetsliv informerar om: 
- Svensk näringslivs ranking. 96 företagare har blivit tillfrågade om skolans 

kontakt med det lokala näringslivet. På en sex-gradig skala ligger Åstorp på 2,8. 
Sedan 2019 har kommunen tappat 0,7 i rankingen, dessa beror på att frågan har 
gjorts om.  

 
- Ung drive ger en möjlighet för ungdomarna i Åstorps kommun att prova på att 

driva ett företag under sommaren. Åstorp har 15 platser och 13 av dessa är 
fyllda, vilket är positivt då många ungdomar inte har fått sommarjobb.  

 
- Björnekullaskolans elever var ute på praktik precis innan coronan slog till. 91 % 

av eleverna tyckte att praktiken fungerade tillfredställande.  
 

- Processen kring praktiken är nu digital och sköts via plattformen samverka.nu. 
Detta har fungerat väldigt bra och kommande år kommer verktyget att kunna 
användas ännu mer effektivt.  

 
- Hyllinge skolas praktikperiod är inställd, den skulle annars ha skett i maj 

månad. Under vecka 40 kommer det att hållas en temavecka istället.  
 

- En ny person kommer att ta över tjänsten, som då kommer att heta ”skola-
arbetsliv utvecklare” 

 
Annika Hoppe, förvaltningschef, informerar om följande: 
- Aktuella kunskapsresultat efter skolavslutningen. På Björnekulla och Hyllinge 

skolan är 87 % av avgångseleverna behöriga till gymnasiet, resultatet har 
förbättrats de senaste åren. 

- Den 10 och 24 september är hela bildningsnämnden inbjudna för att få en 
redovisning av samtliga rektorsområdes kvalitetsredovisningar. Detta kommer 
att ske på Vidåsens filmsal. 

- Förändrade lagregler, bland annat ändrade statsbidragsregler för sommarskola, 
ska tillfälligt bli enklare att ansöka om bidragen. 

- Kommer nu att framgå på blanketten att förvaltningen kan göra 
stickprovskontroller på inlämnade schemauppgifter. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras till: Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

 
Bin § 70 
 
Månadsuppföljning maj 
Dnr BiND 2020/51 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning och tagit fram 
prognos för budgetår 2020. Bildningsnämndens samtliga verksamhetsområden 
rapporterar för maj månad ett minskat budgetunderskott från 6,5 mkr till 5,5 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning per 2020-05-31 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2020-05-31. 
 
Proposition  
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna månadsuppföljningen per 2020-05-31. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 71 
 
Mat till gymnasieelever i åk 1, 2 och 3 – HT 2020 
Dnr BiND 2020/93 
 
Sammanfattning 
Den 15 juni öppnar gymnasieskolorna igen med syftet att kunna förbereda sig inför 
skolstart HT 2020.  
 
I det fall skolorna inte öppnar som planerat ska kommunen vara redo för att kunna 
bistå med lunchportioner för de elever som är mantalsskrivna i Åstorps kommun, 
men läser gymnasiet i en annan kommun och inte får lunch serverad. 
Förvaltningschefen har varit i kontakt med Helsingborgs kommun, som informerar 
att de inte avser att erbjuda någon ersättning för gymnasieelever som inte får mat i 
skolan till följd av att skolan är stängd.  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att i kommunens 
ledningsgrupp lyfta behovet av att ha en beredskap att klara av lunchportioner i det 
fall gymnasieskolan inte skulle starta till HT 2020. 
 
Proposition  
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att förvaltningschefen får i uppdrag att i kommunens ledningsgrupp lyfta behovet 
av att ha en beredskap att klara av lunchportioner i det fall gymnasieskolan inte 
skulle starta till HT 2020. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 72 
 
Sökbild till gymnasiet - VT 2020 
Dnr BiND 2020/50 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen går igenom sökbilden till gymnasiet. Det kan konstateras att fler 
elever söker sig till fristående gymnasium än till kommunala. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, redovisas för nämnden en gång om året. 

 
Bildningsnämndens beslut 

Att notera informationen. 
 

Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 73 
 
Redovisning av Bildningsnämndens ekonomiska åtgärder avseende ålagda 
nedskärningar 
Dnr BiND 2020/79 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen begärde en redogörelse från bildningsnämnden av konkreta 
ekonomiska åtgärder som vidtagits sedan sommaren 2019, orsaker till fortsatta 
kostnadsökningar, vilka åtgärder som krävs för att få en budget i balans samt 
konsekvenserna av dessa.  
 
På föregående nämnd antogs ett svar som överlämnades till kommunstyrelsen. 
Bildningsnämnden beslutade att det för egen del att nämnden i juni månad skulle få 
en utförligare presentation av vilka effekter som kan drabba skolorna. Då detta svar 
inte omfattas av kommunstyrelsens fråga, har en rubriksändring skett av ärendet.  
 
Redovisningen utgår ifrån de medel som finns i dagsläget för att ha en budget i 
balans. Förvaltningen kan inte ge en prognos på vilka åtgärder som krävs för en 
budget i balans 2021 då budgeten inte är antagen än. Den beräkning som 
presenteras för nämnden är förbehållen att inga ytterligare effektiviseringskrav 
kommer att åläggas nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från bildningsnämnden, 2020-05-20, § 56 
Protokollsanteckning SD 2020-05-20, § 56 
Protokollsanteckning Åstorpsalliansen 2020-05-20, § 56 
Redovisning uppdelat per skola gällande effektiviseringar, sysselsättningsgrad och 
total summa för besparingar.  

 
Bildningsnämndens beslut 
Att notera informationen.  
 
Expedieras till: 
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 74 
 
Fyllnadsval kontaktpersoner 
Dnr BiND 2019/19 
 
Sammanfattning 
Då nya förtroendevalda valts in i bildningsnämnden behöver ett fyllnadsval av 
kontaktpersoner göras. Syftet med att utse kontaktpersoner är att ge möjlighet för de 
förtroendevalda att få en inblick i verksamheten som nämnden ansvarar för. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Naida Sinanovic, nämndsekreterare, 2020-06-05. 
 
Yrkanden 
Anton Holmberg (SD) yrkar att Richard Mattsson (SD) ersätter Richard Krull (SD) 
som kontaktperson i vuxenutbildningen och centrala resursenheten. 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att följande personer utses i följande verksamhet: 
Björnekulla/Grundsärskola: Bengt Nilsson 
Hyllinge: Fredrik Karlsson 
Nyvång: Eva Nilsson 
Haganäs: Wiveca Andreasson 
Tingdal: Bengt Nilsson 
Kvidinge: Wiveca Andreasson 
Montessori/Kyrktuppen: Bengt Nilsson 
Kulturskolan: Eva Nilsson 
Centrala resursenheten: Linda Arenhag 
 
Ordförande yrkar att förteckningen av kontaktpersoner ses över och skickas ut till 
nämnden för påseende. 
 
Proposition  
Ordförande lägger samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att förteckningen av kontaktpersoner ses över och skickas ut till nämnden för 
påseende. 
Att följande personer utses i följande verksamhet: 
Björnekulla/Grundsärskola: Bengt Nilsson 
Hyllinge: Fredrik Karlsson 
Nyvång: Eva Nilsson 
Haganäs: Wiveca Andreasson 
Tingdal: Bengt Nilsson 
Kvidinge: Wiveca Andreasson 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Forts. Bin § 74 
 
Montessori/Kyrktuppen: Bengt Nilsson 
Kulturskolan: Eva Nilsson 
Centrala resursenheten: Linda Arenhag, Richard Mattsson 
Vuxenutbildningen: Richard Mattsson 
 
Expedieras till: 
Akt 
Ledamöter 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 75 
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen redovisas 
vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Yrkanden 
Murat Özbalci (C) yrkar att hanterade ärenden ska finnas med i beslutsloggen i två 
månader efter att ärendet är verkställt för att därefter plockas bort.  
 
Bengt Nilsson (M) yrkar att förvaltningen ska upprätta ett arkiv där alla hanterade 
ärenden finns utifall att nämnden vill följa upp ett ärende vid ett senare tillfälle. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger Murat Özbalci (C) yrkande under proposition och finner att det 
bifalles. 
Ordförande lägger Bengt Nilsson (M) yrkande under proposition och finner att det 
bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att hanterade ärenden ska finnas med i beslutsloggen i två månader efter att ärendet 
är verkställt för att därefter plockas bort. 
Att förvaltningen ska upprätta ett arkiv där alla hanterade ärenden finns utifall att 
nämnden vill följa upp ett ärende vid ett senare tillfälle. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 76 
 
Redovisning av delgivningar 

 
Datum 

 
Händelse 

 
Dnr 

2020-06-02 – 
2020-06-03 

4 stycken polisanmälningar - 

2020-05-15 – 
2020-06-09 

13 stycken anmälningar om 
diskriminering och/eller kränkande 
behandling till huvudmannen 

- 

2020-05-15 Beslut om avstängning – Hyllinge 
skola 

2020/86 

2020-05-22 Beslut om skriftlig varning i 
grundskolan - Haganässkolan 

2020/10 

2020-05-04 Information om elever som är 
placerade i Kvidinge skola 

2020/88 

2020-06-02 Skolinspektionen – Begäran om 
komplettering 2020:1657 

2019/122 

2020-06-03 Skolinspektionen – Begäran om 
komplettering 2020:4052 

2019/122 

2020-06-09 Svar på begäran om komplettering 
2020:4052 

2019/122 

2020-05-20 Skolinspektionen – Begäran om 
komplettering 2020:4157 

2019/131 

2020-05-15 Svar till BEO på beslut i ärende 
2019:7068 

2019/131 

2020-05-20 BEO – Anmälan om kränkande 
behandling vid Haganässkolan 
2020:830. Skrivelse från 
anmälaren. 

2020/47 

2020-06-03 BEO – Anmälan om kränkande 
behandling vid Haganässkolan 
2020:830. Beslut. 

2020/47 

2020-05-29 Skolverket – Bättre språkutveckling 
i förskolan. Beslut. 

2020/55 

2020-05-15 Skolverket – Fritidshemssatsning 
2019 Redovisning 

2020/87 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 76, forts. 
 

2020-06-10 Länsstyrelsen i Jönköpings län – 
Beslut avseende kommunens 
ansökan om medel inom ramen för 
§ 37a förordning om statlig 
ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter 
(2010:1122) 

2020/96 

 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 77 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
- Beslut om tillförordnad förvaltningschef mellan perioden 200720-200803, 

delegat förvaltningschef Annika Hoppe 
 
Bildningsnämndens beslut 
Noterar redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Expedieras till:  
Akt 

  



Bildningsnämnden, 17/6-2020


Protokollsanteckning gällande delegering: Bifall till Åstorps kommun - konsttolk  

I en osäker ekonomisk tid och med stundande ekonomiska bekymmer gällande nedskärningar 
och effektiviseringar, kan man göra några konstateranden. Dåligt politiskt ledarskap och 
felprioriterad budget, är några exempel för Åstorps kommun.


Tidigare i år har bildningsnämnden tagit beklagliga förslag på nedskärningar, endast SD-Åstorp 
var av en annan uppfattning och nu är det dags igen. Parallellt kom dock följande ärende upp på 
delegering och delegering innebär att politikerna inte kan avslå ärendet samt utan vetskap i 
frågan. 


Trots uppsägningar av personal och besparingar på våra barn har Åstorps kommun ansökt om 
följande där man erhöll bidrag, skattemedel, på nästan en halv miljon kronor. Denna summa gick 
enbart till en kulturtolk för att främja nyanlända föräldrar, med motiveringen insats för 
föräldraskapsstödjande. Skattemedel som istället hade kunnat gå till äldreomsorgen eller Corona-
bekämpningen.


Detta är ett stort hån och slag i ansiktet för våra skattebetalare. Det blir inte mindre vidrigt att man 
tar ärendet på delegation. 


Med detta kan endast SD-Åstorp beklaga följande beslut. Med sunt förnuft hade detta ärende och 
denna situation aldrig kommit på tals. Sverigedemokraterna Åstorp kommer fortsätta som det 
enda parti att motsätta sig detta totala vansinne!


__________________

                                                              Anton Holmberg (SD) 	 	                                                      
	 	 


Sida �  av �1 1
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 78 
 
Ärenden till/från kommunala råden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges samhällsberedning har inkommit med en uppmaning till 
Bildningsnämnden att lyfta skolvalet, då det är viktigt att unga personer får 
information om samhället. Samhällsberedningen har för avsikt att hålla ett 
demokratitema där skolungdomarnas åsikter är viktiga att uppmärksamma och 
uppmanar bildningsnämnden att rektorerna ska främja skolval och demokratin på 
skolorna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från samhällsberedningen 2020-06-09 § 17 

 
Yrkande 
Ordförande yrkar att frågan skickas till förvaltningen för genomförande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att frågan skickas till förvaltningen för genomförande. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 79 
 
Information till/från kontaktpolitiker 
Bodil Hellberg (L) meddelar att hon har varit på Haganässkolan och delat ut 
stipendium.  Personalen har då framfört de synpunkter som också har framkommit i 
det mail som skickats från personalen på Haganässkolan.  
 
Anton Holmberg (SD) har varit på Björnekullaskolan och mottagit information om 
det ekonomiska läget, incidenter på skolan samt planeringsförutsättningar. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras till:  
Akt 
   



Bildningsnämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 80 
 
Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser  
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden är inbjudna till en konferens om kvalitet och måluppfyllelse i 
förskolan. Konferensen anordnas av Kommunförbundet Skåne. Fyra personer kan 
anmäla intresse senast den 25 juni. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att Bodil Hellberg (L) anmäls till konferensen från nämndens håll. 
Förvaltningschefen ansvarar för att utse representanter från förvaltningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att Bodil Hellberg (L) anmäls till konferensen från nämndens håll. 
Förvaltningschefen ansvarar för att utse representanter från förvaltningen. 

 
Expedieras till:  
Akt 

 
  



Bildningsnämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Bin § 81 
 
Eventuella övriga ärenden – Förskolelokaler 
Dnr BIND 2020/97 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) väcker ett ärende om ”förskolelokaler”. 
Planeringen av lokaler till kommunens förskolor har länge varit eftersatt, vilket 
Åstorpsalliansen länge kritiserat på flera olika sätt. 
Till hösten ser det ut att finnas tillfälliga moduler på plats i Nyvång, på Rågen och i 
Oasens lokaler. För närvarande planeras också att bygga förskolor i Kvidinge. 
Behovet av förskoleplatser kan variera över tid. Det är viktigt att genom 
befolkningsprognoser ha en plan för framtiden och samtidigt bevaka verkligt utfall. 
 
Åstorpsalliansen yrkar att Bildningsnämnden fyra gånger per läsår får en:  
-  uppdatering av aktuell situation vad gäller  
- antal platser som förskolorna är planerade för 
- inskrivna barn 
- aktuell kö 
- i förekommande fall barn som byter kommun och övergång till förskoleklass 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att det bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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