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Plats och tid

KTS-salen, kl. 13:00 – 16.45

Beslutande

Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf., Tony
Karlsson (S), Martina Henke (S), Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kenneth Svahn (M),
Victoria Barrsäter (C ) Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP)

Beslutande ersättare

Fredrik Malmström (S) och Tony Rosendahl (V)

Ersättare

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Olov Kristensson bitr.rektor §21, David Rytter rektor §21, Peter Karlsson
rektor §21, Helena Ohlsson enhetschef §21, Maria Kjartansson skolsköterska §21, Alexander
Broberg LR §21, Bo Sundahl Lärarförbundet §21

Utses att justera

Fredrik Ahlman (M) och Victoria Barrsäter (C )
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§ 21

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av ärende:
• Ledamotsinitiativ från Liberalerna angående redovisning av resultat från skolorna

Information om höstterminstarten med anledning av
coronapandemin
Järvenskolan
Biträdande rektor Olov Kristensson informerar om Järvenskolans förberedelser för att ta
emot eleverna vid höstterminstarten.
• Dialog med service- och teknikförvaltningen angående matsalssituationen, bland
annat golvmarkeringar och en översyn av lunchschemat. Skolvärdar hjälper till att
påminna elever om att hålla avstånd.
• Skolvärdar finns tillgängliga i korridorer och på skolgården. Svårt att lösa trängsel vid
elevskåpen.
• För att stärka tryggheten för eleverna vid höstterminstarten har extra personal från
bland annat Perrongen, Lyckliga gatorna och Tjejjouren funnits på skolan.
• Dialog med bussbolagen angående trängsel på bussarna.
• Problem med städningen under pågående pandemin.
Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College
Rektorerna David Rytter och Peter Karlsson informerar om förebyggande och främjande
arbete med anledning av pandemin.
• Informationsanslag om 2-metersregeln uppsatta på flera ställen i skolan
• Separat ingång respektive utgång till och från matsalen
• Handsprit finns på väg in till matsalen
• Markeringar på golvet i matsalen
• Skolvärd finns tillgänglig under matsalens öppettider
• Schemalagda tider och utökade tider för lunch
• Gott om handfat och toaletter för handtvätt
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Patientsäkerhetsarbete – elevhälsans medicinska och psykologiska
insats
Helena Ohlsson enhetschef och Maria Kjartansson skolsköterska informerar om barnoch elevhälsan.
Övergripande mål och strategier
•
•
•
•
•

Ledningssystem har upprättats. Syftet är att planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten
Avvikelsehanteringen har förbättrats
Analysteam
Kartläggning av patientsäkerhet
Gemensamma rutiner gällande dokumentation

Patientsäkerhetsberättelser för elevhälsans medicinska insats och för elevhälsans
psykologiska insats, för år 2019 har upprättats. Patientsäkershetsberättelserna utgår
från ledningssystemet och ska upprättas årligen.
Mål och strategier för kommande år
•
•
•
•
•
•
•

Utökad egenkontroll
Likvärdig dokumentation
Kollegial journalgranskning
Professionshandledning
Ökad riskrapportering
Effektivisera analysarbetet
Öka samarbetet gällande IT

Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar
• Fortsatta stabsmöten och information till verksamheterna utifrån den pågående
coronapandemin
• Sammanfattning av bildningsnämndens grupparbete november 2019
• Sammanfattning av undersökningen Liv & Hälsa ung 2020. Undersökningen riktar sig
till samtliga elever i grundskolans årskurs 7 och 9 samt gymnasieskolans årskurs 2.
En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till och med
sista året på gymnasiet. Frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa.
Jörgen Rüdeberg biträdande förvaltningschef, svarar på fråga om elevernas iPads och
skydd, ställd av Victoria Barrsäter (C ).
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Månadsrapport juli 2020
Johanna Siverskog redovisar den ekonomiska rapporten för juli 2020.
Till och med juli redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 8 758 tkr. Till
stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel, måltider och
förbrukning har varit låga under våren till följd av Covid-19.
Utbetalning av skolpeng för juli månad för grundskola och gymnasieskola sker i
september då avläsning av elever görs. Utbetalning sker då för månaderna juli, augusti
och september. Detta gör att det just nu redovisas en positiv avvikelse på
resursfördelningen och negativa avvikelser på grundskola och gymnasieskola.
Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelse på +2,6 mnkr. Detta motsvarar
det plusresultat som just nu förväntas med anledning av minskade måltidskostnader på
grund av färre serverade måltider under Covid19.
Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att
bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste
hämtas hem i verksamheterna. För att nå budgetavvikelsen på +2,6 mnkr har tydliga
direktiv gått ut till samtliga enheter. Direktiven går ut på att alla enheter som har
minusprognos måste vidta åtgärder för att komma i balans samtidigt som de enheter
som har plusresultat i dagsläget måste håller i de resultaten. Återhållsamhet råder för
alla enheter.
Om förvaltningen får kompensation från staten för de sjuklöner som betalats ut under
april och maj månad kommer resultatet att förbättras.
____________________
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BIN/2020:75 042

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med
budget 2021
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för
övergripande plan med budget 2021 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen
2. Bildningsnämnden föreslås att avgifterna i KFS nr 4.25 även gäller vuxna.
Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021 redovisas som
protokollsbilaga 4-2020.
Reservation
Victoria Barrsäter (C ), Tony Rosendahl (V), Alexander Forss (KD) och Ismail Abukar (MP)
reserverar sig mot beslutet. Reservationerna redovisas på sidan 7 och 8 i protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i Underlag för övergripande plan med budget 2021 identifierat
de utmaningar och möjligheter som förvaltningen står inför de kommande åren.
Bildningsförvaltningen målsättning är att betygsresultaten ska förbättras de kommande
åren och att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer 2021 att förstärkas ytterligare genom olika
former av kvalitetsbesök i kommunens verksamheter samt genom fortsatt kartläggning
och synkronisering av samtliga verksamhetsgemensamma processer. Det kommer också
att förstärkas genom riktade kartläggningar och analyser kring hot och våld.
Lokalsituationen inom bildningsförvaltningen är fortsatt ansträngd. Till stor del beror
detta på de försenade byggnationerna av nya grundskolor på Norr och Järven.
Förseningen medför extra kostnader för bland annat externa idrottslokaler. Situationen
medför också återkommande flyttar och mindre ombyggnationer för att lösa lokalfrågor
kortsiktigt.

Ärendets handlingar
•

Underlag för övergripande plan med budget 2021

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsförvaltningens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förvaltningschef,
Johanna Siverskog ekonom, Tommi Lycke (S), Victoria Barrsäter (C ), Johan Söderberg (S),
Tony Rosendahl (V), Fredrik Ahlman (M), Alexander Forss (KD), Inger Hult (L) och Ismail
Abukar (MP).
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Förslag och yrkanden
Inger Hult (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet.
Victoria Barrsäter (C ) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Alexander
Forss (KD) och Ismail Abukar (MP), i första hand att ärendet ska återremitteras och i
andra hand avslag på bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Johan Söderberg (S) ordförande, med instämmande av Fredrik Ahlman (M), yrkar att
ärendet ska avgöras idag samt bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter proposition på sitt eget förslag om bifall till bildningsförvaltningens
förslag mot Victoria Barrsäter (C ) med fleras förslag om avslag och finner att
bildningsnämnden biträder bildningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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BIN/2020:75 – 042
Reservation återremiss budgetunderlag bildningsnämnden
Framtaget underlag till övergripande plan med budget behöver kompletteras med mer
fakta för att ge förutsättningar till ett välgrundat beslut. Vi yrkar återremiss på
budgetunderlaget för komplettering som svarar på följande frågor:
- Hur ska minskningen av budgetramen fördelas? Ta fram tre scenarion.
- Vilka risker finns med dessa nedskärningar?
- Vilka konsekvenser kommer det att få avseende elevers hälsa, välmående och
studieresultat?
- Vilka konsekvenser kommer det att få avseende personalens arbetsro, välmående
och sjuktal?
- Hur kommer detta påverka kommunens plan att vara en attraktiv arbetsgivare?
- Hur påverkar föreslagna nedskärningarna betygsresultaten i årskurs 9 samt andelen
behöriga till gymnasiet?
Katrineholm den 25 augusti 2020
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
Alexander Forss, Kristdemokraterna
Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
Ismail Abukar, Miljöpartiet
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BIN/2020:75 – 042
Reservation budgetunderlag bildningsnämnden
Vi anser att framtaget underlag till övergripande plan med budget behöver
kompletteras med mer fakta för att ge förutsättningar till ett välgrundat beslut. Vi
yrkade återremiss på budgetunderlaget för komplettering som svarar på följande
frågor:
- Hur ska minskningen av budgetramen fördelas? Ta fram tre scenarion.
- Vilka risker finns med dessa nedskärningar?
- Vilka konsekvenser kommer det att få avseende elevers hälsa, välmående och
studieresultat?
- Vilka konsekvenser kommer det att få avseende personalens arbetsro, välmående
och sjuktal?
- Hur kommer detta påverka kommunens plan att vara en attraktiv arbetsgivare?
- Hur påverkar föreslagna nedskärningarna betygsresultaten i årskurs 9 samt andelen
behöriga till gymnasiet?
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm den 25 augusti 2020
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
Alexander Forss, Kristdemokraterna
Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
Ismail Abukar, Miljöpartiet
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BIN/2020:63 629

Uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en
översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad tidsplan och planering.
Reservation
Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 11 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2020-06-16 §17, att uppdra till
bildningsförvaltningen att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola.
Tidsplan och planering ska redovisas på sammanträdet 2020-08-25.

Tidsplan
Höstterminen 2020
•

•
•

Översyn av gymnasieskolans programstruktur i Katrineholms kommun, omfattande
utbud av gymnasieprogram och programmens placering på skolenheter samt förslag
till förändringar.
Förslag till organisatoriska förändringar avseende gymnasiesärskolan och
introduktionsprogrammen.
Förslag till organisatorisk utveckling med insatser kopplade till en högre
måluppfyllelse

Vårterminen 2021
•

•
•

Förslag till organisation för ökad samverkan mellan skolenheter och rektorer genom
ökad integration och samverkan mellan gymnasiesärskolan,
introduktionsprogrammet och övriga nationella program
Översyn av skolenheternas organisation på ledningsnivå
Förslag till utvecklingsområden inom verksamheternas olika delar

Utredningens förslag redovisas på bildningsnämndens sammanträde juni 2021.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria
Barrsäter (C ), Inger Hult (L) och Helene Björkqvist förvaltningschef.
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Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar följande tillägg: att särskild vikt läggs vid gymnasiesärskolan
och våra praktiska kurser för att säkerställa att de har tillgång till de lokaler och resurser
de behöver.
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar avslag på Victoria Barrsäters (C ) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till beslutsgång vilken
godkänns av nämnden. Därefter ställer han proposition på sitt eget förslag mot Victoria
Barrsäter (C) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till: bildningsförvaltningen
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BIN/2020:63 – 629
Reservation tilläggsyrkande Uppdrag översyn gymnasieskola
Centerpartiet ser behovet av en långsiktig och hållbar plan för att förbättra
elevernas resultat och är positiva till att göra en översyn/utredning kring
Katrineholms gymnasieskolor. Då nuvarande lokalsituation inte är tillfredställande
lade vi ett tilläggsyrkande:
- Att särskild vikt läggs vid gymnasiesärskolan och våra praktiska kurser
för att säkerställa att de har tillgång till de lokaler och resurser de behöver.
Nämnden beslutade att avslå tilläggsyrkandet varför jag reserverar mig mot
beslutet.
Katrineholm 25 augusti 2020
Victoria Barrsäter
Centerpartiet
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BIN/2020:76 633

Förstudie-Ekonomiska konsekvenser av förändrade
tillämpningsregler för skolskjuts
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förstudien och översänder den till kommunstyrelsen.
Reservation
Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 14 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen 2019-2022, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-21 §2, finns
uppdraget att utreda ett ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis när det gäller
likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förstudien Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts.

Ärendets handlingar
•

Förstudie – Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för
skolskjuts

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria
Barrsäter (C ), Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Fredrik Ahlman (M),
Alexander Forss (KD) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med
redovisning av kostnad per elev i de olika skolskjutsformerna samt hur de olika
alternativens siffror är uträknade.
Johan Söderberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till
bildningsförvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter proposition på sitt eget förslag om bifall till bildningsförvaltningens
förslag mot Victoria Barrsäter (C ) förslag och finner att bildningsnämnden biträder
bildningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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BIN/2020:76 – 633
Reservation återremissyrkande Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts
Centerpartiet anser att den förstudie som presenterades på nämnden är alltför
otydligt redovisad med slutsatser som saknar underlag. Därför lade vi ett
återremissyrkande med uppdrag att tydligare redovisa:
- Kostnad per elev i de olika skolskjutsformerna (busskort, skolskjuts
landsbygd, skolskjuts växelvis boende, skolskjuts särskilda skäl)
- Hur de olika alternativens siffror är uträknade. 30 miljoner för
”Eskilstunamodellen” låter orimligt.
Nämnden beslutade att avslå återremissyrkandet varför jag reserverar mig mot
beslutet.
Katrineholm 25 augusti 2020
Victoria Barrsäter
Centerpartiet
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BIN/2019:121 009

Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att, med hänvisning till bildningsförvaltningens
förtydligande, anse ledamotsinitiativet besvarat.
Reservation
Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 17 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet 2019-12-17 §68, lämnande Victoria Barrsäter (C ) ett ledmotsinitiativ
som elevers bussresor. På sammanträdet 2020-02-25 §7 beslutade bildningsnämnen att
bordlägga ärendet till sammanträdet 2020-04-07. Eftersom sammanträdet då och även
2020-05-12 ställdes in, togs ärendet upp igen 2020-06-16 §18. Bildningsnämnden
beslutade då att ärendet skulle återremitteras för att komplettera underlaget med en
utredning av kostnader.
Inom bildningsförvaltningens totala budget fördelas skol- och programpeng till de olika
verksamheterna. I tilldelningen av programpengen görs en bedömning av alla de
kostader som uppstår för programmet, bland annat kostnaden för Arbetsplatsförlagd
praktik (APL) för de program som har det.
Kostnaderna för resor till APL har de senaste tre åren varit:
• 2018 223 t kr
• 2019 179 t kr
• Innevarande år 2020 finns det 184 t kr budgeterat.
Om det fungerar att ta sig till och från arbetsplatsen med buss betalas busskort.
Ersättning som betalas ut är 18,50 kr/ mil. Detta är samma ersättning som man får dra
av i deklarationen vid resor till och från arbetet.
Elever som ansöker om reseersättning men har busskort, har arbetsplatser dit man
måste ta sig på andra tider än när bussar går eller att kommunikation helt saknas.
Elever som har behov av ytterligare resor än de tre per dag som beviljats via
Kollektivtrafikmyndigheten Sörmlands Ägarråd 2016 kan få extra bussresor.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Victoria
Barrsäter (C ).
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Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till sitt ledamotsinitiativ om elevers bussresor.
Johan Söderberg (S) ordförande yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande sitt eget förslag mot Victoria
Barrsäters (C ) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.

_________________
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BIN/2019:121
Reservation - svar på nämndsinitiativ - elevers bussresor
Under ett programråd på Handelsprogrammet, Lindengymnasiet, framkom att
det sedan en tid uppstått problem med begränsningarna i de busskort skolelever
kan ansöka om. Begränsningarna består i att kortet endast ger rätt till tre resor
per dag, fram till klockan 18.00 och endast vardagar. Skolan lyfte problematiken
när de nu samarbetar med Duveholmsgymnasiet för vissa kurser, samt vid
praktik/APU. Elevernas möjligheter att prova på kvällsarbete eller medverka på
arbetsplatser under helger minskas. Skolan har ibland löst problemen genom att
köpa bussbiljetter av elevpengen, vilket ju inte är syftet med de medlen. Utöver
detta ser vi i Centerpartiet barn och ungas behov av kunna ta sig till och från
fritidsaktiviteter utanför skoltid.
Vad busskorten för elever omfattar, förhandlas mellan kommunerna och
regionen. Eventuellt skulle den förhandlingen behöva göras om för att matcha
behoven idag. Ett annat alternativ för att lösa situationen kortsiktigt skulle
kunna vara att bildningsnämnden avsätter ytterligare medel för bussresor som
kan användas när busskorten inte räcker till.
Centerpartiet yrkade därför:
● Att Bildningsförvaltningen utreder hur elevers resor till och från kurser på
andra skolor samt praktik på obekväm arbetstid ska vara möjlig och
likvärdig utan att bekostas av skolpengen.
Nämnden beslutade att låta förvaltningen bereda ärendet. När sedan ärendet.
Kom tillbaka till nämnden följde en stor diskussion där fler började förstå
problematiken vi försökte belysa. Ordförande valde då att återremittera ärendet
för ytterligare beredning och för att ge svar på frågeställning om nuvarande
kostnader. När ärendet kom åter till bildningsnämnden yrkade Centerpartiet
bifall eftersom det nu framstår med ännu större tydlighet att här finns ett
problem vi behöver hitta en lösning på. Nämnden avslog bifallsyrkanden varför
jag reserverar mig mot beslutet.
Katrineholm den 25/8 2020
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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§ 26

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§18-27, som fattats på bildningsnämndens vägnar
med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut 2020-08-25

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-25

19 (21)

§ 27

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från
områdesråd och programråd under perioden 5 juni till 14 augusti 2020.

Ärendets handlingar
•
•

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd

_________________
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§ 28

Ledamotsinitiativ från Liberalerna angående
redovisning av resultat från skolor
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att överlämna ledamotsinitiativet till bildningsförvaltningen
för beredning.
Reservation
Inger Hult (L) och Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) lämnar följande ledamotsinitiativ:
”Ledmotsinitiativ till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S)
Efter Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd av domen i
Kammarrätten december 2019 kommer Skolverket från och med september 2020
sluta att publicera statistik om enskilda skolors resultat.
Utan tillgång till information kan man inte anta att elever och föräldrar ska kunna
göra ett informerat skolval. Transparens är själva grundbulten för att systemet ska
fungera och kunna motiveras.
Vi anser att det är ytterst viktigt att lagstiftningen måste ses över men i väntan på
en eventuell förändring yrkar vi Liberaler på följande:
1. Att bildningsförvaltningen fortsätter att redovisa resultat från våra
kommunala skolor
2. Att bildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att göra detsamma”

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C ),
Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V) och Tommi Lycke (S)
Förslag och yrkanden
Inger Hult (L) och Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Johan Söderberg (S) ordförande yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), att
ledamotsinitiativet ska lämnas till bildningsförvaltningen för beredning.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av nämnden.
Därefter ställer han proposition på sitt eget förslag på beslut mot Inger Hult (L) och
Victoria Barrsäters (C ) förslag till beslut och finner att bildningsnämnden beslutar i enligt
ordförandens förslag till beslut.
____________________
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