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§ 81  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 82 KS 193/2020-253 

Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Arboga Härberget 
2, nya museet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastighetsöverlåtelsen av fastigheten Arboga Härberget 2, nya 

museet  från Kommunfastigheter i Arboga AB till 

Byggnadsfirman Lund godkänns.  

Sammanfattning 

Av § 5 i bolagsordning för kommunfastigheter i Arboga AB framgår 

att bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun 

möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  

Kommunfastigheter i Arboga AB beslutade vid styrelsemöte den 15 

april 2020 att överlåta och försälja fastigheten Arboga Härberget 2, 

nya museet.  

Köparen är Byggnadsfirman Lund AB org nr 556086-0917 

Köpeskillingen är 2 700 000 kronor. 

Köpeskillingen är marknadsvärdet på fastigheten som är framtagen 

under år 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fastighetsöverlåtelsen av fastigheten Arboga Härberget 2, nya 

museet  från Kommunfastigheter i Arboga AB till 

Byggnadsfirman Lund godkänns.  

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 83 KS 426/2019-600 

Svar på återremiss om organisationsöversyn om den 
framtida skolorganisationen i Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 

2. Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande och lämnar in en skriftlig reservation, se sist i 

paragrafen. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) yrkande och lämnar in en skriftlig reservation, se sist i 

paragrafen. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen fick i mars 2019 i uppdrag att 

utreda framtida organisation för skolor och förskolor inom 

nämndens ansvarsområde. Arboga kommun växer och antalet barn, 

elever och studeranden i nämndens verksamheter fortsätter att öka. 

En ökande befolkning ställer krav på ändamålsmässiga och moderna 

lokaler för kommunens olika verksamheter. Kommunens 

underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga 

fastighetsbeståndet är i ett omfattande underhålls- och 

renoveringsbehov. 

En översyn av organisationen är därför nödvändig för att fastställa 

att förvaltningen har en för ändamålet effektiv organisation gällande 

såväl lokaler som personal med budget i balans.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2019, § 

49 att utredningens förslag 1-3 för grundskolan och 1-2 för förskolan 

utreds vidare och får återkomma till kommande sammanträde med 

barn- och utbildningsnämnden. Komplettering ska göras med 

underlag för att kunna göra kommungemensamma 

ställningstaganden med anledning av de olika alternativen. 
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Nedläggning av Medåkers skola är en del av samtliga tre förslag i 

utredningen och ska genomföras. Nybyggnationen av 

Gäddgårdsskolan är en del av samtliga tre förslag i utredningen och 

ska genomföras. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för 

beslut i samtliga punkter. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 71 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt förslag l för förskolan 

och förslag 3 för grundskolan, som ett inriktningsbeslut för 

skolorganisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, § 135 efter ett 

folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att 

behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 att skjuta upp 

folkomröstningen med anledning av pågående coronavirus, covid-

19. Något nytt datum har inte fastställts, men det kan troligen inte bli 

aktuellt förrän tidigast under hösten 2020. När folkomröstningen ska 

genomföras ska kommunfullmäktige återigen fatta beslut om detta 

och samråd ska ske med valmyndigheten om lämplig tidpunkt 

senast tre månader innan folkomröstningen planeras genomföras.  

Om tidsplan för arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och 

strategisk och ekonomisk plan för 2021 - 2023 ska kunna hållas så 

behöver inriktningsbeslutet för skolorganisationen behandlas vid 

kommunfullmäktige i april. Ärendet har avvaktat den rådgivande 

folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola i Medåkers 

skola och den framtida skolorganisationen som planerades till den 29 

mars.  

Arbetsutskottet beslutade den 31 mars 2020 att inför behandlingen 

av ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ge 

kommundirektören i uppdrag att förtydliga beslutsunderlaget med 

prioriteringsordning av föreslagna ny- och ombyggnationer och 

övriga förändringar som redovisas nedan. 

Perioden 2020 – 2025 Genomförande: 

• Medåkers skola avveckling  
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• Ny skola för att ersätta Gäddgårdsskolan  

• Ny förskola på Västergården 2  

Perioden 2025 – 2030 Projektering/planering:  

• Ny förskola Götlunda ersätter befintliga moduler  

• Laduback utbyggnad 

• Nybyholmsskolan avveckling 

Förskolan förslag 1 

Norr Söder 

Norrgården 85 platser Skogsgläntan 175 platser 

Västergården 100 platser Bofinken 30 platser 

Ny förskola på norr 

Västergården 2 

Hällbacken 100 platser 

Ny förskola i Götlunda  

(alternativt förskola i Götlunda 

skolas lokaler) 65 platser 

Ny förskola 100 platser Sörgården 85 platser 

  Biet 35 platser 

 

Grundskolan förslag 3 

Norr Söder 

Götlunda skola, 1 parallell 

Åk f-6 

Brattbergsskolan åk f-3 

2 paralleller 

Ladubacksskolan 3 paralleller 

åk f-6 (inklusive elever från 

Medåkers skolas och 

Nybyholmsskolans 

upptagningsområde) 

Gäddgårdsskolan 

åk f-3: 2 paralleller 

åk 4-6: 5 paralleller 

Stureskolan åk 7-9 

4 paralleller 

Gäddgårdsskolan åk 7-9 

5 paralleller 
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  Grundsärskolan 1-9 

(Gäddgårdsskolan) 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

• Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 

• Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade att ärendet återremitteras som en 

återremiss för vidare utredning enligt Andreas Silverstens (S) 

återremissyrkande. 

Återremissens frågeställningar besvaras efter varje punkt. 

Svaren  kursiveras.  

• Kommunfullmäktige tog den 28 november -19 beslut om att 

en rådgivande folkomröstning angående nedläggning av 

Medåkers skola skulle hållas. I protokollet står det på sidan 7, 

” Kommunstyrelsen avvaktar med beredning av ärendet inför 

beslut i kommunfullmäktige med anledning av 

folkinitiativet.”. Om detta inte är olagligt så är det omoraliskt 

och odemokratiskt och både medborgare, politiker och 

statsvetare är mycket kritiska till detta. Hur har majoriteten 

tänkt med kommunfullmäktiges beslut om att hålla en 

folkomröstning? Hur kommer detta påverka bilden av 

Arbogas demokrati och medborgarnas möjlighet att få sin röst 

hörd? 

Av protokollet från kommunstyrelsens behandling av ärendet den 14 april 

framgår att om tidsplan för arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och 

strategisk och ekonomisk plan för 2021 - 2023 ska kunna hållas behöver 

inriktningsbeslutet för skolorganisationen behandlas vid 

kommunfullmäktige i april. 

Det framgår även att kommunfullmäktige har beslutat att skjuta upp 

folkomröstningen med anledning av pågående coronavirus. Valnämnden 

har uppdraget att återkomma med lämpligt datum, troligen tidigast hösten 

2020.  
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• Efter att skolorganisationen togs fram har barnkonventionen 

blivit lag i Sverige. Detta är något som måste granskas och ses 

över. Följer den skolorganisationen och de alternativ som 

finns den nya lagstiftningen? 

Prövning för barn bästa har gjorts utifrån artiklarna 2, 3, 6 och 12 för 

grundskolan och förskolan. Dessa finns i utredningen (s 53-56 grundskolan 

och s 67-69 förskolan) 

Som exempel lyfs här artikel 12: Rätt till delaktighet för grundskolans del. I 

artikel 12 genomfördes prövningen av pedagoger, rektorer och samtliga 

skolors elevråd. Alla elevråd fick samma frågeställningar som sedan 

diskuterades. I de fall det finns elevskyddsombud har de också deltagit. 

Vad tycker ni är viktigt i en bra skola? 

1. För att barn och elever ska trivas? 

2. För att barn och elever ska lära sig så bra som möjligt i skolan? 

3. Lärare och andra vuxna i skolan. 

4. Klassrum och andra rum/miljöer i skolan 

5. Skolgården och utomhusmiljön 

Enligt prövningen så tycker eleverna att det är viktigt med goda 

kamratrelationer och att det finns kamrater att tillgå för att de ska trivas i 

skolan. De äldre eleverna lägger också vikt vid att lokalerna är utformade på 

ett bra sätt. Att det till exempel ska finnas uppehållsrum, cafeteria och 

moderna klassrum och grupprum.  

Eleverna påtalar vikten av närvarande vuxna, bra lärare med rätt 

kompetens och fler vuxna som viktiga förutsättningar för studiero och 

trygghet.  

Återkommande i samtalen är att eleverna tycker det är viktigt att skolans 

lokaler är hela, rena och rymliga. Idag anser många elever att lokalerna är 

trånga, slitna och att de saknar utrymmen att vistas i på raster mm. Även 

grupprum saknas och eleverna upplever att de få sitta i korridorerna när de 

ska arbeta vilket inte är bra för studiero och trygghet. 

Eleverna framför att det behövs en utemiljö som erbjuder alternativ som 

lockar till lek, spel och rörelse. De önskar sig även mer sittplatser och 

umgängesytor under tak.  
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Sammanfattande analys utifrån prövningen för grundskolan är att enligt 

forskning och skolverkets allmänna är att vi ser att lärarens profession, 

ämneskunskaper och möjligheter till kollegialt lärande är de viktigaste 

faktorerna för att eleverna ska nå höga mål. Kvalitetsfaktorer hos lärare är 

didaktisk kompetens, ledakompetens, relationskompetens och 

ämneskunskaper. Skolor med 2-5 paralleller lyckas bäst med att säkra 

elevers måluppfyllelse. Elevernas kunskapsutveckling och trygghet gynnas 

av få skol- och lärarbyten samt att skolsegregationen bryts.  

Sammanfattande analys utifrån prövningen för förskolan  är att det utifrån 

forskning och skolverkets allmänna råd finns risker med att hålla 

likvärdighet och kvalitet på de små förskolorna. Det är mer sårbart med 

mindre enheter vid personalfrånvaro vilket kan skapa otrygghet när det är 

många olika vikarier. Det är också svårt för rektor att organisera det viktiga 

kollegiala lärandet med många små enheter. 

• Det behöver råda en bred politisk enighet i arbetet med 

skolorganisationen och det bör genomföras i en grupp där 

samtliga politiker är delaktiga och samsyn bör vara målet. 

Prestige kan inte få vara en del av ett arbete som påverkar alla 

våra barn och ungdomar.  

Arbetet med skolorganisationen beskrivs utredningen. Utredningen har 

behandlats i barn- och utbildningsnämnden vid flera tillfällen.  

• Den skolorganisation som majoriteten nu väljer att gå vidare 

med skapar stora områden där det inte kommer finnas någon 

skola alls. Ett område som täcker ungefär ¼ av Arbogas tätort 

blir helt utan kommunal förskola och låg– och 

mellanstadieskola. Hur ser majoriteten på det? 

Utredningen beskriver den framtida organisation med indelning av Arboga 

tätort i norr och söder om Arbogaån. Det finns inga planer på att stänga 

förskolor på norr innan det finns en ny större förskola klar. Enligt förslaget 

kommer det finnas förskola på området men ingen grundskola. 

Huvudargumentet för det är att skapa en likvärdig skola och bryta 

segregationen.  

• Den nya skolorganisationen tar heller inte hänsyn till 

översiktsplaner och den utveckling av kommunen som är 
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planerad. Hur kommer översiktsplanen påverkas av detta 

beslut?  

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunala beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska 

vara aktuell och omprövas regelbundet för att spegla den politiska 

majoritetens uppfattning och för att ta hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål. I den mån förskole- och skolverksamheten har betydelse för 

den fysiska långsiktiga planeringen vägs den in i översiktsplanearbetet.  

• Vidare behöver man utreda hur detta kommer påverka barn 

och föräldrar. En sådan sak som att skolskjuts inte erbjuds till 

fritidshem skapar stora problem. Föräldrar som jobbar måste 

då alltså skjutsa in sina barn till fritidshemmen innan skolan 

börjar och hämta dem efter arbetet är slut då skolskjutsen inte 

går så tidigt/sent. Detta kan innebära att föräldrar tvingas åka 

över 2 mil varje dag om behovet av fritidshem finns. Finns det 

några idéer om hur man löser detta problem? 

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har enligt skollagen 

rätt till skolskjuts. Kapitlet 15 b § skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32 § 

skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 31 § skollagen (grundsärskolan). 

Skolskjuts i hemkommunen. 32 §   Elever i grundskola med offentlig 

huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 

elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 

skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än 

den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan 

kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna 

skolskjuts i dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.  

Det finns inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till 

och från fritidshemmet. 
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Det är bara elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som 

under vissa förutsättningar kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts till och 

från skolan. Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för elever till och 

från fritidshemmet finns det inte något som hindrar det, men det är ingen 

skyldighet för kommunen. 

Skolskjuts till och från fritidshemmet skulle vara mycket kostsamt att 

genomföra. Barnen har placering på fritidshemmet utifrån föräldrarnas 

behov av barnomsorg. Dessa tider skiljer sig därför och är unika för alla 

barn. Om kommunen skulle erbjuda skolskjuts så innebär det att det 

kommer behövas flera skjutsar olika tider för alla skolor. Det är kostnader 

som det idag inte finns täckning för. 

Det finns många frågor med den nya organisationen som majoriteten 

nu vill driva igenom. Dessa frågor behöver besvaras innan något 

beslut tas i frågan. Dessutom behöver Arboga kommun genomföra 

den tidigare beslutade folkomröstningen innan något beslut tas i 

frågan. Vi Socialdemokrater yrkar att ärendet återremitteras och 

utreds ytterligare för att minimera risken att långsiktiga beslut fattas 

på felaktiga grunder. 

Sammanfattningsvis anser kommunstyrelseförvaltningen inte att 

återremissens frågeställningar ger anledning till något förändrat 

ställningstagande i förslaget om den framtida skolorganisationen i 

Arboga kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 

2. Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på beslutspunkt ett förutom att 

arbetet med ny Gäddgårdsskola startar skyndsamt och att 

Västergården etapp 2 inleds. 
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Andreas Silversten (S) yrkar vidare avslag på beslutspunkt två 

eftersom beslut om Medåkers skola inte ska tas innan den 

rådgivande folkomröstningen har genomförts. 

Sara Axelsson (S) yrkar med stöd av Bo Molander (S) bifall till 

Andreas Silverstens (S) yrkanden. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Anders Cargerman (L) yrkar med stöd av Mikael von Melsted (MP) 

och Anders Röhfors (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) avslagsyrkande förutom Gäddgårdsskolan 

och Västergården etapp 2 respektive Martin Nyqvists (SD) 

avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 

bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering 1 

Votering är begärd och verkställs. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut utgör huvudförslag och för att ta fram ett motförslag ställs 

Andreas Silverstens (S) avslagsyrkande förutom Gäddgårdskolan 

och Västergården etapp 2 mot Martin Nyqvists (SD) avslagsyrkande. 

Den som vill att Andreas Silverstens (S) yrkande ska vara motförslag 

röstar ja. Den som vill att Martin Nyqvists (SD) yrkande ska vara 

motförslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Björn von Walden (S), Bo Molander 

(S), Helene Molander (S). 

Nej-röster avger: Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD) och 

Tommy Andersson (SD). 

Avstår: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson 

(M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 

Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Mikael von Melsted (MP), 
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Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L) och Mats Öhgren 

(M). 

Utfallet är 7 ja-röster, 3 nej-röster och 11 avstår. Kommunfullmäktige 

utser därmed socialdemokraternas yrkande till motförslag. 

Votering 2 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot Andreas 

Silverstens (S) avslagsyrkande. Den som bifaller kommunstyrelsens 

förslag röstar ja. Den som bifaller Andreas Silverstens (S) 

avslagsyrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan 

Tomasson (M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-

Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Mikael von Melsted 

(MP), Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L) och Mats 

Öhgren (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Björn von Walden (S), Bo Molander 

(S), Helene Molander (S). 

Avstår: Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD) och Tommy 

Andersson (SD). 

Utfallet är 11 ja-röster, 7 nej-röster och 3 avstår. Kommunfullmäktige 

beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna lämnar in följande reservation: 

Beslutspunkt 1 - Sittande majoritet uttrycker flera gånger under 

dagens fullmäktige att skolorganisationen enbart ska ses som ett 

inriktningsbeslut och det enda som är säkert i organisationen är att 

ny Gäddgårdsskola ska byggas samt att Västergården etapp 2 ska 

inledas. 

Det råder politisk enighet om dessa delar i skolorganisationen och 

därför bör beslutet vara dessa två projekt, vilket också är 

socialdemokraternas förslag till beslut.  
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Beslutspunkt 2 - Socialdemokraterna anser att beslutet om att lägga 

ner Medåkers skola hösten 2020 inte ska fattats nu då det inte 

föregåtts av den folkomröstning som är planerad och som är 

Arbogas första folkinitiativ. Folkomröstningen har skjutits upp p.g.a. 

det nya Coronaviruset och då behöver också beslutet om 

nedläggning av Medåkers skola skjutas upp för att demokratin ska få 

reell betydelse. 

Det framstår också som mindre klokt att lägga ner en 

landsbygdsskola i ett läge där vi inte vet vilka konsekvenser 

Coronaviruset kommer att leda till för samhällsutveckling i stort. 

Inom många andra verksamhetsområden har trenden sedan en tid 

tillbaka varit mer småskalighet och närhetsprincip för att säkra 

tillgångar för fler medborgare i händelse av kris eller krig. Det kan 

komma att gälla också inom skolan. Det är också oklart vilka 

besparingar nedläggningen av skolan leder till. 

Förslaget till ny skolorganisation är bristfällig då det inte innehåller 

något underlag som beskriver vilka konsekvenser skolorganisation 

kan komma att få för hela kommunen. Förslaget till ny 

skolorganisation är ett beslut som ensidigt ser till vinster för skolan 

som verksamhet. Kommunfullmäktige bör fatta beslut som är väl 

underbyggda utifrån ett helhetsperspektiv, att se för ensidigt till 

enskilda verksamheter riskerar att leda till en ”stuprörspolitik” där 

olika delar ställs emot varandra, istället för en politik som ser till 

helheten. 

Barnperspektivet är dessutom otillräckligt genomlyst då 

barnkonventionen blev lag i januari 2020, ingen 

barnkonsekvensanalys är genomförd gällande långa restider för 

barnen på landsbygden. 

Socialdemokraterna i Arboga anser att det inte finns några bärande 

motiv till att lägga ner skolan i Medåker under hösten 2020. Arboga 

kommun behöver sin landsbygd för att kunna utvecklas och vara en 

levande kommun som är attraktiv och inspirerande för alla våra 

medborgare. 
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Sverigedemokraterna lämnar in följande reservation: 

Sverigedemokraterna anser att det så kallade inriktningsbeslutet för 

en ny skolorganisation har en hel del brister främst vad gäller lokal 

och fastighetsfrågorna. Till exempel är frågan om enbart en ny 

högstadieskola för hela Arboga, istället för enbart byggnation av en 

ny Gäddgårdsskola, inte tillräckligt utredd. Dessutom är den 

ekonomiska situationen i Arboga, ännu oaktat Coronapandemin, så 

bekymmersam att föreslagen inriktning för skolorganisationen inte 

längre kan anses aktuell i dess nuvarande utformning. De totala 

kostnaderna den nya skolorganisationen är förknippad med, är inte 

realistiska med bibehållen god ekonomisk hushållning för Arboga 

kommun. Sverigedemokraterna är inte emot principen med ett 

inriktningsbeslut men förslaget behöver mer tid och en omfattande 

uppdatering där stor hänsyn tas till den ekonomiska situationen.   

Vi reserverar oss också mot beslutet om nedläggning av Medåkers 

skola dels på grund av att skolan inte borde läggas ned, och dels på 

grund av att den folkomröstning som skulle vara rådgivande i 

frågan, har ställts in. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten 


