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Utses att justera Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, den 20 januari 2023, kl. 15 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 11 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Èmilie Lundgren (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Anslaget under tiden 2023-01-23 – 2023-02-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Bildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Incident på Parkskolan 
b) Information från verksamheten. Mats I Svensson nytillträdd rektor på 

Linåkerskolan. 
c) Resultat, HT 2022  
d) Presentationsrunda 

 
Informationen lämnades under ajournering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Beslut enl förslag 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 14-2023  

§ 3 Ansökan om statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden godkänner att Sektor utbildning rekvirerar tilldelat 
bidragsbelopp om 3 309 050 kr inom ramen för statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023.    

Sammanfattning av ärendet 

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan. Statsbidraget får användas till: 

 att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer 
med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 

 att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan 

 kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan. 

Villkoren framgår av gällande förordning (2021:848) om statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Insatserna ska genomföras under 
perioden 1 januari – 31 december 2023. 

Bidragsramen för Svalövs kommun uppgår under 2023 till 3 309 050 kr. Sektor 
utbildning ämnar rekvirera hela beloppet i bidragsramen.  

För det bidrag som kommunen tilldelats ämnar Sektor utbildning använda 
medel till insatser som stärker och bibehåller kvaliteten på kommunens 
förskolor. Den största delen av bidraget kommer att användas för att bibehålla 
och rekrytera personal och resterande kommer att användas för 
kompetenshöjande insatser samt för att understödja förskolornas 
utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-04 
Bidragsramar, Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, 
Skolverket, daterat 2022-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Ulfvin (SD), Betty Rosenqvist 
(M), Frank Urban Johansson (KD) och Jenny Maltin (C): 1. Bildningsnämnden 
godkänner att Sektor utbildning rekvirerar tilldelat bidragsbelopp om 3 309 050 
kr inom ramen för statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023.    
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, ENAG) 
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Dnr 434-2022  

§ 4 Budget 2023 med plan 2024-2025 för 
bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Budget 2023 för bildningsnämnden godkänns. 
 
 

Deltar ej 

Émelie Lundgren (S) och Jenny Maltin (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2023 för 
bildningsnämndens verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige 
beslutade mål, visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Sammanträdet ajournerades under föredragningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09 
Budget 2023 med plan 2024-2025 för bildningsnämnden, daterad 2023-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Jenny Ulfvin (SD), Betty Rosenqvist (M) och Frank Urban 
Johansson (KD): 1. Budget 2023 för bildningsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, ASJN) 
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Dnr BIN 15-2023, REV 21-2022  

§ 5 Yttrande över revisionens granskning av elevers 
frånvaro i grundskolan 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden godkänner de föreslagna åtgärderna som följer av 
revisorernas rekommendationer och överlämnar svar till revisionen.  

2. Utbildningschefen får i uppdrag att årligen ta fram statistiskt underlag i 
enlighet med rekommendationen uppdelad på frånvaroorsak och kön 
samt ta fram rutiner för att stötta rektor och elevhälsan i det före-
byggande arbetet. 

3. Skolkontoret rapporterar till bildningsnämnden aktuell statistik och hur 
arbetet med skolpliktsbevakning bedrivs såväl övergripande som på 
enhetsnivå varje termin. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun 
granskat om bildningsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning 
av elevers frånvaro inom grundskolan. Revisorerna har godkänt 
granskningsrapporten och önskar svar från bildningsnämnden på vilka åtgärder 
som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen 
och de rekommendationer som lämnats. 

Bildningsnämndens svar på revisionsrapporten och förslag till åtgärder: 

Bildningsnämnden menar att revisionsrapporten har rätt i sin analys av arbetet 
med elevers frånvaro i grundskolan och kommer att genomföra följande 
åtgärder för att ytterligare stärka arbetet för att förebygga elevfrånvaron: 

 Utbildningschefen får i uppdrag att årligen ta fram statistiskt underlag i 
enlighet med rekommendationen uppdelad på frånvaroorsak och kön 
samt ta fram rutiner för att stötta rektor och elevhälsan i det före-
byggande arbetet. 

 Skolkontoret rapporterar till bildningsnämnden aktuell statistik och hur 
arbetet med skolpliktsbevakning bedrivs såväl övergripande som på 
enhetsnivå varje termin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09. 
Beslut från Revisionen, REV 22-10-27 § 102 
Missiv från EY, 22-10-27 
Granskningsrapport ”Granskning av elevers frånvaro i grundskolan, Svalövs 
kommun”, daterad 22-10-26. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Betty Rosenqvist (M), Jenny Maltin 
(C), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban Johansson (KD): 1. Bildningsnämnden 
godkänner de föreslagna åtgärderna som följer av revisorernas 
rekommendationer och överlämnar svar till revisionen. 2. Utbildningschefen får i 
uppdrag att årligen ta fram statistiskt underlag i enlighet med 
rekommendationen uppdelad på frånvaroorsak och kön samt ta fram rutiner för 
att stötta rektor och elevhälsan i det före-byggande arbetet. 3. Skolkontoret 
rapporterar till bildningsnämnden aktuell statistik och hur arbetet med 
skolpliktsbevakning bedrivs såväl övergripande som på enhetsnivå varje termin. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AESN, RNWF, SAMA) 
Revisionen 
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Dnr 732-2022  

§ 6 Remissvar över Måltidspolicy (kostpolicy) med 
tillhörande måltidsriktlinjer för perioden 2023-
2028 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden antar sektor utbildnings yttrande som sitt egna. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ansöka hos samhällsbyggnadsnämnden 
om förlängning av remisstiden till tidigast 2023-02-28. 

Reservationer 

Jenny Maltin (C) reserverar sig mot beslutet i punkten om att godkänna 
förvaltningens yttrande. Då processen är ändrad. 

Sammanfattning av ärendet 

Perioden för kommunens policydokument gällande kostpolicy med tillhörande 
måltidsriktlinjer löper ut 2022 och behöver revideras inför perioden 2023-2028. 
Arbetet med en revidering av kostpolicy med tillhörande riktlinjer har initierats i 
arbetsgrupper sektorsvis. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 mars 2022 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad kostpolicy med tillhörande måltidsriktlinjer för 
sagda period. Den 14 dec 2022 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om 
att remittera måltidspolicy för perioden 2023-2028 samt tillhörande 
måltidsriktlinjer till vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden. 
Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 feb 2023. 

Sektor utbildning har skickat ut underlaget till sin ledningsgrupp för 
kommentarer och följande yttrande föreslås: 

Yttrande från sektor utbildning 

Sektor utbildning anser att förslag till ändring sid. 5, Rubrik God, Näringsrik, 
måltidsriktlinjer behöver förtydligas avseende frukost och mellanmål. 

Förtydligandet vi efterfrågar är att smörgås vid frukost och mellanmål avser 
mjuk eller hård smörgås. Tidigare har skolor endast kunnat servera knäckebröd 
vid mellanmål med anledning av tidigare riktlinjer, trots att formuleringen varit 
snarlik. Vidare efterfrågas ett förtydligande avseende vilka mjölkprodukter som 
är godtagbara vid frukost och mellanmål. 

Förslag till ändring i handlingarna sid 5, Rubrik God, Näringsrik: 

”Frukost utgörs av; fil, flingor, gröt eller ägg. Smörgås med pålägg, grönsak, 
mjölk eller mjölkprodukter.” 

”Mellanmål utgörs i huvudsak av; smörgås med pålägg, mjölk eller 
mjölkprodukter, flingor/gryn, bärkräm, smoothies, grönsaker över veckans 
vardagar.”  
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”Fil” är specificerat vid frukost även om ”mjölkprodukter” är med. Vid mellanmål 
står det endast ”mjölkprodukter”. Detta kan tolkas som att endast fil till flingor är 
godtagbar vid frukost, medan vid mellanmål så är samtliga mjölkprodukter (fil, 
yoghurt etc.) godtagbara. 

Sektor utbildning föreslår följande förändring för att undvika feltolkningar 
avseende frukost och mellanmål: 

- Frukost utgörs av; smörgås (mjuk eller hård) med pålägg, grönsak, mjölk eller 
alternativ mjölkprodukt, flingor, gröt eller ägg. 

- Mellanmål utgörs av: smörgås (mjuk eller hård) med pålägg, mjölk eller 
mjölkprodukter, flingor/gryn, bärkräm, smoothies, grönsaker över veckans 
dagar. 

Avslutningsvis bör måltidspolicyn och måltidsriktlinjerna genomgå en 
avslutande korrekturläsning avseende formalia innan de fastställes. 

Sammanträdet ajournerades under föredragningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-05 
Förslag till måltidspolicy för Svalövs kommun 2023-2028, daterad 2022-11-28 
Förslag till måltidsriktlinjer för perioden 2023-2028, daterad 2022-11-28 
Bilaga 1. Förslag till ändringar dokument Måltidspolicy 
Bilaga 2. Förslag till ändringar riktlinjer sektor utbildning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Punkt 1. Bildningsnämnden antar sektor utbildnings 
yttrande som sitt egna.  

Jenny Maltin (C): Avslag på punkten 1.  

Kim Hellström (SD): Tilläggsyrkande: Punkt 2. Förvaltningen får i uppdrag att 
ansöka hos samhällsbyggnadsnämnden om förlängning av remisstiden till 
tidigast 2023-02-28. 

Jenny Maltin (C), Betty Rosenqvist (M), Jenny Ulfvin (SD) och Frank Urban 
Johansson (KD): Bifall till Kim Hellströms (SD) tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp eget förslag till beslut, punkt 1, mot Jenny Maltins (C) 
förslag till beslut och finner att nämnden antar ordförandens förslag till beslut. 
Ordförande tar därefter upp eget m.fl. förslag till beslut, punkt 2, och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr 656-2021  

§ 7 Revidering av bildningsnämndens 
delegationsordning 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämndens beslut 2021-10-12, § 108, punkt 2), upphävs. 

2. Bildningsnämndens delegationsordning revideras på så sätt att punkt 
4.4 under rubrik 3.7 Gymnasieskola formuleras enl. följande: Beslut om 
deltagande i utbildning på folkhögskola som en stödåtgärd inom KAA 
(kommunalt aktivitetsansvar) 
– Chef för central elevhälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden fattade 2021-10-12, § 108, följande beslut: 1) 
Bildningsnämnden godkänner utbildning inom folkhögskola som en möjlig 
åtgärd inom KAA. 2) Rätten att fatta beslut om deltagande enligt ovan 
delegeras till chefen för central elevhälsa. Beslut om deltagande i utbildning 
på folkhögskola som en stödåtgärd inom KAA ska fattas på delegation av 
tjänsteperson från både sektor utbildning och social sektor. Beslutet ska fattas 
gemensamt av tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor. För att 
beslutet ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från sektor utbildning och 
social sektor är eniga. 3) Stödåtgärden inom KAA i form av utbildning på 
folkhögskola ska finansieras av sektor utbildning, som ett alternativ till att 
utbetala elevpeng för ordinarie gymnasieskola. 
 
Socialnämnden fattade 2021-10-21, § 125, följande beslut: 1) Socialnämnden 
ställer sig bakom förslaget att godkänna utbildning inom folkhögskola som en 
möjlig åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 2) Beslut om 
deltagande i utbildning på folkhögskola som en stödåtgärd inom KAA ska fattas 
på delegation av tjänsteperson från både sektor utbildning och social sektor. 
Beslutet ska fattas gemensamt av tjänsteperson från sektor utbildning och 
social sektor. För att beslutet ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från 
sektor utbildning och social sektor är eniga. 3) Till delegat inom social sektor 
utses enhetschef arbete, integration och välfärd. 4) Socialnämnden ställer sig 
bakom förslaget att stödåtgärden inom KAA i form av utbildning på folkhögskola 
finansieras av sektor utbildning, som ett alternativ till att utbetala elevpeng för 
ordinarie gymnasieskola. 
 
Av kommunallagen (2017:725) 6 kap, 37 §, framgår följande: En nämnd får 
delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller 
en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 
§§. 
Det är, och var vid tillfället för nämndernas resp. beslut, inte möjligt att delegera 
beslutanderätt till två eller flera tjänstepersoner i förening. Det är naturligtvis 
möjligt att inför ett beslut samråda med annan tjänsteperson, även inom annan 
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sektor. Sådana beslut skulle strida mot kommunallagen. 
 
Kommunerna har enligt skollagen (2010:800) 29 kap, 9 §, ett aktivitetsansvar, 
som bland annat innebär en skyldighet att erbjuda ungdomar som inte går i 
gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen, lämpliga individuella 
åtgärder. Syftet är att ungdomarna ska fullgöra en gymnasieutbildning. 
 
Av bildningsnämndens reglemente, 1 § Övergripande uppgifter, tredje stycket 
framgår följande: ”Nämndens ansvar omfattar drift av grundskolan, 
gymnasieskolan, särskolan och den kommunala vuxenundervisningen samt 
svenskundervisning för invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för 
16-23-åringar.” Det får anses att KAA omfattas av denna skrivning. 
 
Handläggningen av dessa ärenden sker dock vid Social sektors enhet för 
arbete, integration och välfärd. 
 
Beslutanderätt inom KAA måste således delegeras från bildningsnämnden, och 
inte socialnämnden. Av nämnderna fattade beslut måste därför ändras snarast. 
Fattade delegationsbeslut ska således återrapporteras till bildningsnämnden, 
på samma sätt som verksamheten ska redovisas i delårsbokslut och 
årsredovisning för bildningsnämnden, eftersom denna har det reglementsenliga 
ansvaret för verksamheten. 
 
Det noteras också att bildningsnämnden 2019-09-12, § 63 (BIN Dnr 287-2019), 
fattade följande beslut: 1) Utbildningsplatser betalas inte för de elever som 
väljer folkhögskola från och med höstterminen 2019. 2) Elever som i dagsläget 
går på folkhögskola och som kommunen redan betalar för, fortlöper tills att avtal 
tar slut. 
 
Det får anses att folkhögskola som åtgärd inom KAA inte omöjliggörs genom 
detta, då beslutet från 2019 avser den generella möjligheten att betala 
utbildningsplatser vid folkhögskolor med elevpeng. 
 
Folkhögskola som åtgärd inom KAA ska även fortsättningsvis finansieras inom 
Sektor utbildning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-03 
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 108 
Socialnämndens protokoll 2021-10-21, § 125 
Förslag på reviderad delegationsordning, daterad 2023-01-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Jenny Maltin (C), Jenny Ulfvin (SD), 
Betty Rosenqvist (M) och Frank Urban Johansson (KD): 1.  Bildningsnämndens 
beslut 2021-10-12, § 108, punkt 2), upphävs. 2. Bildningsnämndens 
delegationsordning revideras på så sätt att punkt 4.4 under rubrik 3.7 
Gymnasieskola formuleras enl. följande: Beslut om deltagande i utbildning på 
folkhögskola som en stödåtgärd inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) 
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– Chef för central elevhälsa. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, SAMA, CCAN, FPAN) 
Socialnämnden 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 
Sammanträdesdatum 

2023-01-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 564-2022 

§ 8 Ändring av datum för bildningsnämndens 
sammanträde i mars och september 2023  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden ändrar sitt beslut från den 18 oktober 2022, § 114 så 
att sammanträdena i mars och september flyttas till den 21 mars kl 
09.00 och den 26 september kl 09.00 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade den 18 oktober 2022 om datum för 
sammanträdena 2023. För att underlätta för den ekonomiska uppföljningen 
föreslås att sammanträdena i mars och september 2023 flyttas från den 14 
mars till den 21 mars och från den 19 september till den 26 september 2023.  

Efter den föreslagna ändringen sammanträder bildningsnämnden år 2023 under 
följande dagar (kl. 13:30): 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 20 
juni, 15 augusti, 26 september, 17 oktober, 21 november och 12 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-02 

Bildningsnämndens protokoll 2022-10-18, § 114 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Bildningsnämnden ändrar sitt beslut från den 18 oktober 
2022, § 114 så att sammanträdena i mars och september flyttas till den 21 mars 
kl 09.00 och den 26 september kl 09.00 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AKSN, RNWF, SAMA) 
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Dnr 262-2022  

§ 9 Återrapportering synpunkt, del av kvartal 4 2022 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  

Under kvartal 4 mellan den 28 november till den 31 december 2022 har det 
inkommit en synpunkt till bildningsnämnden via Synpunktshanteraren. 

 

Datum Diarienummer Synpunkten avser Åtgärd 

2022-11-30 688-2022 Stenskott på bilar Ej besvarad 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ÅESN) 
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Dnr - 

§ 10 Meddelanden och skrivelser 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelsens beslut 221205 § 299 - Reglementen för styrelse och 
nämnder, Sveriges Kommuner och Regioner 

 Kommunfullmäktiges beslut 221128 § 185 - Svalöfs gymnasiums 
högskoleförberedande program måste utvecklas, inte avvecklas. 

 Kommunfullmäktiges beslut 221219 § 189 - Reglementen för styrelse 
och nämnder, Sveriges kommuner och Regioner (gemensamma 
bestämmelser) - Politisk organisation 

 Kommunfullmäktiges beslut 221219 § 192 Val inför mandatperioden 
2023-2026 

 Kommunfullmäktiges beslut 221219 § 196 – Bredbandsstrategi 

 Kommunfullmäktiges beslut 221219 § 203 - Motion, Svalöfs 
gymnasiums högskoleförberedande program måste utvecklas, inte 
avvecklas. 

 Kommunfullmäktiges beslut 221219 § 204 - Utdelning av kulturpris och 
kulturstipendium 2022 samt luciatåg. 

 Uppdrag kulturpolitik, SKR:s seminarium för förtroendevalda 8 februari 
2023, kl 13.30-17.00 i Eskilstuna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 23-2022 

§ 11 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut  
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-11-28 – 2022-12-31 

Beslutsunderlag 

Underlag av fattade delegationsbeslut 2022-11-28 – 2022-12-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 

  
 
 
 
 
 


