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§ 86 Dnr 2021-00020 

Arbetsutskottets möte med rektorer och medarbetare  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med rektorer från grundskolan. Jasmina 

Sandlund Gullregnsskolan, Anna-Karin Källén Tingbergsskolan, Camilla Lindgren 

Presseskolan och Maria Ekberg Iseråsskolan. 

 Hemmasittare 

 Lärarnas administrativa arbete 

 Nya personalkategorier 

 Lovskola 

 Vad är viktigast för att reparera effekter av pandemin 

 Arbetsmiljöfrågor  

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 87 Dnr 2021-00021 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Till justerare utses Johan Tolinsson (S). 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Johan Tolinsson 

(S) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 88 Dnr 2021-00748 

Hållbarhetscenter 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Hypotesen att skapa en informativ, lärorik och rolig plats för information och 

utbildning inom hela miljöområdet med Vatten – Avlopp - Avfall – Kretslopp - 

Hållbarhet. En plats som både lockar och lär. 

Kungsbacka är en växande kommun med höga ambitioner inom flera områden, bland 

annat miljöområdet. Vi ska uppgradera vårt avloppsreningsverk i Kungsbacka, en 

verksamhet som traditionellt har tagit emot mycket studiebesök från i första hand 

grundskoleklasser. I samband med planeringen av byggnationen väcktes idén att göra 

bättre möjligheter att ta emot besök på anläggningen. 

I Kungsbacka finns ingen samlad plats att utbilda och informera om hållbarhet och 

återvinning. I några kommuner sker utbildningen i miljöområdet för både grund- och 

gymnasieskola på en plats särskilt utformad för detta. Det kan även kombineras till 

att utgöra en plats för utbildning av anställda och ett informationscenter för invånare 

inom hela miljöområdet.  

I augusti 2020 startade en förstudie initierad av förvaltningen för Teknik med 

deltagare från Teknik, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Bygg 

& Miljö, Samhällsbyggnadskontoret och Kommunstyrelsens förvaltning.  

Resultatet av förstudien visar på olika möjligheter att skapa ett center för utbildning 

och information kopplat till både kommunens uppdrag som ansvarig för information 

kring avfall, återvinning, vatten, avlopp och de krav som finns på utbildning inom 

hela miljö- och hållbarhetsområdet inom både grundskola och gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Presentation Hållbarhetscenter FG 210526.pptx 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 89 Dnr 2021-00557 

Samarbetet med förvaltningen för Service ska utvecklas när det gäller 
skolmatens kvalitet och utbud 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut att nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar den till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskola och grundskola driver tillsammans med service måltider en 

Utvecklingsgrupp med enhetschefer från FG och måltid, rektorer samt ekonomer. I 

detta forum hanterar vi övergripande frågor som berör måltiderna. Exempel på 

sådana frågor är arbetet med att ta fram gemensamma tjänstebeskrivningar som 

förtydligar innehåll, utbud och service i samband med måltiderna.  

Det kan även vara verksamhetsfrågor som sommaröppen verksamhet eller hur vi 

hanterar verksamhet i samband med Pandemin. 

Service måltider driver sedan drygt 1 år tillbaka ett projekt för att minska matsvinnet 

i kök och servering. Det är ett arbete som kräver samarbete på många olika plan inte 

minst med Förskola och grundskola 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 90 Dnr 2021-00162 

Utredning av pedagogisk omsorg på kvällar och helger 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av rapporten och antecknar 

informationen i protokollet. Förvaltningen för Förskola & Grundskola redovisar en 

nulägesbeskrivning av pedagogisk omsorg obekväm arbetstid – kväll, natt och helg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun erbjuder barnomsorg kväll och helg på Signeshus förskola 

centralt i Kungsbacka sedan 2013. Förskolan ligger i anslutning till Signeshus 

äldreboende där personal och/eller chef finns att tillgå dygnet runt. En individuell 

prövning görs innan en plats beviljas och för det finns tydliga rutiner. 2021 är 4 

förskolebarn och 3 fritidhemsbarn inskrivna. Personalen är timanställd av 

Förvaltningen Vård & Omsorg. Rektor har kvalitetsansvar för verksamheten 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-18 

Utredning pedagogisk omsorg obekväm arbetstid – kväll, natt och helg, 2021-05-18 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 91 Dnr 2021-00044 

Lokalplanering - information 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

 Lokalplan Grundskola  

 Lokalplan förskola 2022-2026 

 Tillkommande platser  

 Avveckling 

 Pågående projekt 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 92 Dnr 2021-00445 

Skolutredning Åsa 

Förslag till beslut 

Åsa Gårdsskolan övergår från att vara en grundskola för årskurs F-9 till årskurs F-6.  

Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 8-9 

Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 9 

Från och med läsåret 2024/25 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6  

Från och med läsåret 2022/23 anvisas elever i nyckelkodsområde 6030, 6031, 6033, 

6040, 6050 och 7021 till Åsakolan i årskurs 7. 

Sammanfattning av ärendet 

Befolkningen i Åsa växer, från och med höstterminen 2022 är Åsa Gårdsskola alltför 

trångbodd. I väntan på ny förskola (planerad 2023) samt ny grundskola (planerad 

2026) i Åsa behövs en tillfällig lösning. Tre handlingsalternativ har analyserats; A. 

En lösning inom Åsa Gårdsskola, B. En lösning på Åsaskolan och C. En lösning på 

Frillesåsskolan.  

De lokalförslag som framkommit i utredningen har kompletterats med 

konsekvensbeskrivningar ur barnperspektiv. Därtill har konsekvenser avseende 

rörelsemönster/kommunikation beskrivits.  

Personal har varit delaktiga i att arbeta fram alternativa lösningar. Verksamhetschef 

har haft dialog med elevråden på de tre skolorna. Samråd enligt Skollagen 4 kap 12§ 

har genomförts på brukarrådsmöte med de tre berörda skolorna där vårdnadshavare 

har bjudits in och deltagit. En rad frågor och synpunkter har dessutom inkommit via 

e-post, vilka utgjort underlag till utredningen.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

Skolplatser för elever i Åsa från 2022 - analys av tre handlingsalternativ, 2021-05-14 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Rektorer Åsa Gårdsskola 

Rektorer Åsaskolan 

Rektorer Frillesåsskolan 

Verksamhetschef PO Söder 
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§ 93 Dnr 2021-00583 

Namnförslag utbildningslokaler i Björkris/Skårby 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att de nya utbildningslokalerna i 

Björkris får namnen Skårbyskolan och Skårby förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Namnförslagen kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en 

kommunövergripande namnsättningsprocess.  

Motiveringen från arbetsgruppen av namnet Skårbyskola och Skårby förskola är: 

• Björkrisområdet bygger sig nu in till det område som kallas för Skårby. 

• De båda områdena Björkris och Skårby kommer förmodligen att bli 

sammanbyggda tillslut.  

• Det finns redan en skola med namnet Björkrisskolan som har en stark 

identitet med sin speciella utformning.  

• Namnet Skårbyskolan blir tydligt och det har kopplingar i området.  

• Att använda sig av namn som det finns flera variationer av ger otydlighet. Vi 

har tidigare haft problem med namnsättningar som nya och gamla. Att hitta 

på nya Björkrisnamn genom tillägg känns onödigt krångligt i det här fallet. 

De som har problem med att veta var norr och söder är kommer använda sig 

av stora och lilla eller nya och gamla – vilka är ord som vi vill komma bort 

ifrån.  

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-23 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Centrum, utvecklingsledare lokaler FG 
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§ 94 Dnr 2021-00161 

Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom 
kommunen som utanför - till exempel inom region Halland, ska 
utvecklas  

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av regionsamarbete för ungas hälsa.  

Redovisningen presenteras i form av regionsamarbete mellan Halland, Västra 

Götaland och Kungsbacka kommun. Exempel på nätverk och dess funktion finns i 

bifogad Power Point-presentation. 

Två valda samverkansprojekt fördjupas; En-Dörr-In samt Tillsammans för varje 

barn.   

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-18 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 95 Dnr 2021-00676 

Tillväxtstrategi för Region Halland (KS 2021-00493) 

Förslag till beslut 

Nämnden för förskola och grundskola ställer sig bakom Hallands strategi för Hållbar 

tillväxt 2021- 2028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter att 

lämna. 

Sammanfattning av ärendet 

En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till 

kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått 

planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar 

som övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. 

RUS:en omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör 

förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för 

hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och 

de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra 

strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling 

Syftet med att förnya Hallands tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter 

den nya omvärld som finns och den framtid vi möter. 

I nämndens remissvar fokuserar vi på det prioriterade området ”skapa goda 

förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan” inom det 

strategiska området utbildning, kompetens och jämlik hälsa. Bedömningen är att 

denna skrivning stämmer väl överens med de mål nämnden satt upp för Kungsbackas 

förskolor och skolor samt det långsiktiga fokusarbetet som bedrivs inom 

förvaltningen kring jämställd utbildning, undervisningens kvalitet samt matematiskt 

lärande. 

Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen 

framåt är en aktiv part när strategin ska omsättas i praktik för att omfattning och 

inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och nå rätt 

målgrupp. För skolnämndens del handlar det då om att samverka kring 

förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kring barn/elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för 

att fullfölja sin skolgång. 
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Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

FG Kvalitet & Utvecklings tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29 Missiv, 2021-

04-29 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 96 Dnr 2021-00717 

Initiativärende (S). Arbetsmiljöåtgärder anställd personal individuellt 
beträffande Covid-19 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) önskar en kartläggning hur många det är som berörs inom 

förvaltningen.  

På vilket sätt följer förvaltningen upp att rektorer möjliggör individuellt stödja 

anställd personal så att de kan söka graviditetspenning hos Försäkringskassan?  

Enligt Arbetsmiljöverket skall arbetsgivare göra riskutredningar och erbjuda åtgärder 

för gravida. Om det inte går att undanröja risker får berörd personal inte vara på 

arbetsplatsen.  

I varje enskilt fall kan rektor göra bedömningen att förbjuda medarbetaren att vara på 

arbetsplatsen på grund av risk för smitta, att rektor fyller i blanketten att den gravida 

medarbetaren kan ansöka om ersättningen (graviditetspenning) hos 

Försäkringskassan. Får signaler att det inte fungerar längst ut i linjen.  

I dagsläget har HR deltagit i ett femtontal individuella riskbedömningar tillsammans 

med rektor och skyddsombud på arbetsplatsen. Troligtvis finns det fler individuella 

riskbedömningar genomförda utan att HR blivit inkopplade. HR har även erbjudit 

utbildning till samtliga chefer i förvaltningen kring riskbedömningar generellt samt 

individuellt för att säkerställa att riskbedömningarna genomförs.  

Den 30 mars gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion utifrån att ett av våra fackliga 

förbund gjort en begäran om åtgärd enligt 6:6a arbetsmiljölagen. Begäran gällde 

gravidas arbetsmiljö efter 20:e veckan och förbundet ansåg att arbete i förskola och 

grundskola inte var möjligt under pandemin enligt gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Slutsatserna från inspektionen har nu kommunicerats till kommunen med att antal 

åtgärder som Arbetsmiljöverket ansåg att arbetsgivaren behövde genomföra. 

Förvaltningen för förskola och grundskola gör bedömningen att åtgärderna kommer 

vara svåra att säkerställa samt innebära en stor arbetsinsats för varje rektor utifrån 

omfattningen och den detaljnivå som Arbetsmiljöverket beskriver dem på. Därför 

rekommenderas att gravida medarbetare fortsättningsvis förbjuds att arbeta under 

pandemin i det fall distansarbete inte är möjligt. 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-06-02 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 97 Dnr 2021-00561 

Initiativärende (S). Kompetensutveckling 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) har lagt ett initiativärende om kompetensutveckling för 

personalen på Förskola & Grundskola. Arbetsutskottet beslutade att skolchefens svar 

på initiativärendet ska redovisas på nämndens sammanträde i juni. 

Kompetensutveckling handlar om att utveckla kunskaper och färdigheter hos 

medarbetare. Kompetensutvecklingen kan vara exempelvis kurser och utbildning, 

konferenser men också kollegial lärarande på den egna arbetsplatsen, coaching, 

mentorskap och/eller egenstudier. Kompetensutvecklingen finansieras delvis med 

kommunbudget men också med hjälp av statsbidrag. I dessa fall behöver oftast 

kommun vara med och delfinansiera. Tabellen nedan visar den totala kostnaden, de 

totala intäkterna samt hur mycket egen satsad budget som förvaltningen har lagt på 

kompetensutveckling. Förvaltningen har i dagsläget 2 600 medarbetare. 

Kompetensutveckling 2018 2019 2020 

Summa kostnader 12 210 765 13 904 711 14 172 701 

Summa intäkter -2 243 136 -3 826 793 -5 060 737 

Summa egen satsad budget 9 967 629 10 077 918 9 111 964 

 

Målet med kompetensutveckling är att utveckla varje individs förmåga att tillämpa 

sina kunskaper och färdigheter inom de arbetsuppgifter och uppdrag som denne har. 

Inom förvaltningen är kompetensutvecklingen en förutsättning för förskole- och 

skolutveckling med målet att öka måluppfyllelsen för våra barn och elever. Av den 

anledningen erbjuder förvaltningen olika typer av kompetensutveckling för olika 

målgrupper. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-25 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 98 Dnr 2021-00777 

Strukturbidrag för verksamhet som nystartar under pågående budgetår 

Förslag till beslut 

För kommunal verksamhet, som är nystartad under pågående budgetår, utgår 

strukturbidrag enligt genomsnittet för kommunala verksamheter.  

För fristående verksamhet, som är nystartad under pågående budgetår, utgår 

strukturbidrag enligt genomsnittet för fristående verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar inför varje kalenderår om 

resursfördelningsmodellen och bidragsnivåer till de fristående och kommunala 

verksamheter.  

Strukturbidraget är en socioekonomisk fördelning med syfte är att utjämna för 

strukturella skillnader mellan enheter utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. 

Strukturbidraget utgår från vilken enhet varje barn/elev är inskriven på under hösten 

inför kommande budgetår. Alla enheter beräknas därefter med ett socioekonomiskt 

index för respektive enhet. Det innebär att de verksamheter som startar upp sin 

verksamhet under löpande budgetår inte erhåller något socioekonomiskt index då det 

inte finns några barn/elever registrerade i de beräkningar som görs av SCB. 

Nämnden för Förskola & Grundskola behöver därför komplettera sina regler i 

resursfördelningen på denna punkt.  

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att för kommunal verksamhet, som är 

nystartad under pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt genomsnittet för 

kommunala verksamheter. För fristående verksamhet, som är nystartad under 

pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt genomsnittet för fristående 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-06-02 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 99 Dnr 2021-00568 

Tillsynsplan för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
i Kungsbacka kommun 2021-2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner tillsynsplan för enskilda 

huvudmän som godkänts/beviljats bidrag för att bedriva fristående förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 2021 - 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden fattar beslut om att förvaltningen ska genomföra tillsynen för fristående 

förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg utöver krav i 26 kap. skollagen 

(2010:800) och i Skolverkets allmänna råd. Tillsynsplanen 2021 - 2023 ger 

förvaltningen för Förskola & Grundskola i uppdrag att arbeta med tillsynsbesök, 

uppföljningsbesök, dialogmöten och utvärdering av den genomförda 

tillsynsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 100 Dnr 2021-00002 

Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, inklusive ärenden som 

utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering i maj 2021.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 101 Dnr 2021-00022 

Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tidsplanen för budget 2022 är utskickad och skolchefen vill ha de politiska 

underlagen senast 12 september.   

Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansarbete till 15 september och 

Kungsbacka kommun följer det. Rutinerna för inskolning och för hämning och 

lämning av barn ligger fast.  

Kommunen har träffat förlikning med IST gällande avtalet om 

elevhanteringssystemet. Nytt elevhanteringssystem är upphandlat.  

Johan Tolinsson (S). Vilka skolor har specialpedagoger? Skolchefen återkommer 

med svar till arbetsutskottet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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