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KOPINGS KOMMUN

Kommu nled n ingsförvaltn ingen
lngalill Schytt, ekonomisekreterare
0221-25370
ingalill.schytt@koping.se

Cti*
an Häggkvi

Ekonomiavdelningen

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t9-12-03 3 3t4

Kommunstyrelsen

Redovisning av likvida medel och lån 2019-11-30

Ej utnyttjad checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor.

ã'?"þr"
Ingalill Schytt
ekonomisekreterare

+

I

Likvida medel
Ba n k, (koncernkonto tota lt)

Avrä kning med koncernföretag

Summa likvida medel (kommun)

Fôrändr¡ng av likvida medel, ökning+, m¡nskn¡ng-

Låneskulder

Förändr¡ng av låneskulder, ökning-, m¡nskning+

Saldo (likvida medel ./. Låneskuld)
Förândring av nettolåneskuld, öknine-, minskning+

lngående balans

2019-01-01

Nuvarande
ställning

2019-11-30

Förändring

352 896 833,82

-83 L98 87L,21-

269 697 962,6t

-488 000 000,00

-2t8to2o37,t9

192796 078,99

-L33 620 r90,tr
59 175 888,88

-588 000 000,00

-528824tL1,L2

-L60 100 754,83

-50 42r 318,90

-2ÍO522073,73

-100 000 000,00

-31o522073,73

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomi@koping.se

Org. nr
212000-2114



2019-01-01 2019-11-30 Förändring

Likvida medel
Bank
Koncern konto, Sparbanken Västra Mälardalen 352 896 833,82 L92796 078,99 -160 100 754,83

med konce rnfö retag
ra kn tn med Mäla rda Komm unalförb -9 949 052,37 -22743 230,77 -12794 778,
räkning med KBAB -33 761847,60 -62 r53 964,99 -28 392 r77,3
räkning med KBAB Service AB -8 r52 990,62 -17 049 425,52 -8 896
räknin g med Köpings Kabel-TV AB 3 792 860,45 1rt3 630,42 -2 679 230,03
räkning med V Mälardalens Energi/Miljö AB -35127 84r,07 -32787 199,37 2340641,,76

avräkning med koncernföretag -83 198 87t,2L -133 620 LgO,LL -50 42L 318,90

Summa likvida medel 26e deJ e6i2!611 59 175 888,88 -2LO 522073,73
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-

Låneskulder
Kommuninvest

rommuniñvesi
-ãs ooo õoo,oo :38 00q qqq4q

-60 000 000,00
0,00

-60 000 000,00 0,00
Kommuninvest -60 000 000,00 -60 000 000,00 0,00
Kommuninvest -60 000 ooofoo 

i

000,00

-60 000 000,00 0,00
Kommuninvest -70 000 -70 000 000,00 0,00
Kommuninvest -200 000 000,00 -200 000 000,00 0,00
Kommuninvest -100 000 000,00 -100 000 000,00

låneskulder -488 000 000,00 -588 000 000,00 -100 000 000,00

Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+

Saldo likvida medel ./. låneskuld -2L8302037,39 -s28 824 LLt,tz -3tO 522 073,73

Förändri av nettolånesku öknin minskn



KOPINCS KOMMUN
MISSIV

Datum

20t9-ll-26 3 13
Barn & Utbildning
Torkel Nilson, förvaltningschef
0221-256 11

torkel. nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande mot¡on - lnrätta en F till 9-skola i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (I(D) och Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion
med fürslag om att se över möjlighetemaatl inrätta en F till9-skola i Köping.

Utbildningsnåimnden behandlade ärendet 2019-10-29, $ 82 och beslutade då

att ställa sig bakom yltrandet

Följ ande handlingar bifo gas :

Protokollsutdrag fran utbildningsnämnden

Yttrande

Reservation till ftirman ftir motionen om att inrätta en F till 9-skola i Köping

För utbildningsnämnden

^y.--Torkel Nilson

Förvaltningschef

i

ã

ordf.

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114



KÖPINGS KOMMUN

Utbildningsnämnden

UTDRAG
SAMMANTNROESPNOTOKOLL
Detum

2019-t0-29

7 (e)

+

Un$82 Dnr 20l9lt37l

Yttrande gällande mot¡on att inrätta en F till 9 skola i Köping
Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat utbildningsnÈimnden att yttra sig över
motionen från Centerpartiet och Kristdemokraterna "Inrätta en F till 9 skola i Köping":

Kristdemokratema reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen bifogas
protokollet.

Beslut

Utbildningsnåimnden beslutar

att ställa sig bakom yttrandet

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande



D
iK:

Reservation till förmån för motionen om att
inrätta en F till 9-skola i Köping

Köping är i stort behov av fler elevplatser i skolorna. Kommunen planerar att bygga en ny
kommunal F till 6-skola för låg och mellanstadiet.

I samband med dessa planer ser vi möjligheten att istället utreda en F till 9-skola. Det finns
redan en F till 9-skola i kommundelen Kolsva där man kunnat konstatera ett antal fördelar
som att eleverna och lärarna känner varandra under hela skoltiden, vilket kan motverka
mobbing. Det innebär en fördel att eleverna inte behöver byta skola mellan stadierna i en
känslig ålder. Det är även lättare att tillämpa en sammanhållen genomtänkt pedagogisk linje
genom hela skolgången samtidigt som arbetslagen ges naturliga förutsättningar att
samverka.

En F till 9-skola ger ökad valfrihet i Köping och ger också möjlighet att öppna upp för
komm unens första friskola.

Vårt f<irslag till F till 9-skola i Köping innebär inte en nybyggnation av en skolbyggnad. Vi
föreslår istället att ta tillvara möjligheten att använda en befintlig skola. Vi ställer oss
frågande inför varför Scheeleskolan skulle vara olämplig för verksamheten. Tvärt om anser vi
att den kan vara en skola som kan vara särskilt lämplig för en F till 9-skola. Den byggdes ju en
gång i tiden för att vara en flerstadieskola.

Kristdemokraterna reserverar sig mot det föreslagna yttrandet och till förmån för vår
gemensamma motion med Centerpartiet.

Köping den 29 oktober 2019

rin Ragnarsson
G^;^* ßc'q nø.'4'Jeh-l

(KDF*J



+ röprNGs KoMMUN

Utbild ningsförvaltn ingen
Helen Hammarlund, Utvecklingsledare grundskolan
0221-255 23
helen. hammarlund@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-09-09

| (2)

i

.g

Yttrande gällande mot¡on inrätta en F t¡ll I skola i Köping

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat utbildningsnämnden att yttra sig
över motionen från centerpartiet och kristdemokraterna "Inrätta en F till 9 skola i
Köping".

Utbildningsnäm ndens yttrande
I Köpings kommun finns det generellt sett ett stort behov av lokaler till skolorna. I
stort sett åir alla F-6 skolor i tätorten i behov av utökade undervisningslokaler,
medan det inom högstadieskolorna, som inrymmer årskursT-9, hnns balans vad
det gäller lokalerna.

Behovet av lokaler till skolorna åir känt sedan tidigare. Utbildningsnämnden har
exempelvis i en hemställan till kommunstyrelsen under hösten 2018 lyft behovet
av en nybyggd låg-och mellanstadieskola med integrerad särskoleverksamhet.
Detta für att dels möta behovet av den prognostiserade elevökningen men även für
den planerade bebyggelse som projekteras i Köpings tåitort, som troligen innebär
en elevökning.

Det finns idag tillfÌilliga lösningar i form av modullokaler vid flera av våra skolor,
där permanenta lokaler skulle bli mer kostnadseffektiva på lång sikt. De tillftilliga
modullokalerna avlastar idag främst låg-och mellanstadie skolorna samt
grundsärskola.

Förslagsställarna i motionen ftireslår en F-9 skola där eleverna kan vistas under
hela sid grundskoletid och därmed slippa skolbyten under grundskolan. Eftersom
det råder balans gällande lokalema inom högstadiet kan en ytterligare
högstadieskola leda till att lokalerna inom högstadiet inte skulle utnyttjas
maximalt.

Lokalerna vid nuvarande högstadieskolor i tätorten, Karlbergsskolan och
Scheeleskolan, är inte lämpliga lor undervisning i låg-och mellanstadiet. För att
anpassa dessa lokaler till låg-och mellanstadieundervisning skulle det därft)r kräva
omfattande ombyggnation. Att bygga en F-9 skola som inkluderar institutions-och
specialsalar blir dessutom betydligt dyrare än en F-6 skola.

Utbildningskontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
utbildning@koping.se

Org. nr
212000-2114
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TJANSTESKR¡VELSE

Helén Hammarlund

Utvecklingsledare grundskolan

2 (2)

Datum

20t9-09-09

Förslag till beslut
att ställa sig bakom ftirvaltningens yttrande som svar på motionen

För utbildningsftirvaltningen

Torkel Nilson

Skolchef

Utbildn ingsförvaltningen - Utbi ldn ingskontoret
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Motion till Köpings kommun
Centerpart Iet

KOPINCS KOMMI-iV
Stadsknrsii.'t

2019 -06- 1 7

Dnr t

16 20tql+25
Diaricb

lnrätta en F till 9-skola ¡ KöPing!

Köpings yngre befolkning blir fler och idag behövs fler skolklasser som inte kommer att rymmas i

nuvarande skollokaler. Därför planerar kommunen att bygga fler skolor. I detta planeringsarbete bör

kommunen ta tillfället i akt och pröva alternativa lösningar som kan bli mer kostnadseffektivt

samtidigt som det kan innebära andra fördelar.

Vi föreslår att kommunen sgm alternativ till nuvarande skolorganisation ser över möjligheterna att

inrätta en skola för elever från förskoleklass upp till klass nio, en s.k. F till 9-skola. En sådan lösning

skulle kunna genomföras i en befintlig skolbyggnad.

En lugn och trygg skola. En F till 9-skola har viktiga fördelar. Genom en obruten skolgång på samma

skola lär elever, lärare, elevhälsopersonal känna varandra väl under 10 år. Eleverna blir sedda, kända

till namn och person vilket gör det möjligt med personlig kontakt och därmed bättre ordning och

ökad trivsel. En gemenskapskänsla kan byggas upp som motverkar mobbing och annan exkludering.

En lugn miljö som främjar inlärning skapas.

Àdersblandning är bral Ädre elever lär sig visa hänsyn, ta ansvar och vara goda förebilder för de

yngre eleverna. De yngsta får en odramatisk kontakt med de äldre. Gemensamma åldersblandade

aktiviteter kan skapas.

Elever slipper skolbyten i känslig ålder. I nuvarande organisation [förutom Malmaskolan) kommer

eleven i övergången från mellanstadiet till högstadiet både till nya lokaler och ny okänd skolpersonal.

En del elever har svårt att hantera denna stora förändring. Plötsligt är man minst på skolan. Nya

lokaler och stora, stökiga elever. Med en sammanhållen skolgång från förskoleklass upp till nian

slipper eleverna detta skolbyte.

Bättre resultat. F till I ger även fördelen av en genomtänkt pedagogisk linje genom hela skolgången

där arbetslagen kan samverka. Det ger ökad kvalitet i undervisningen med bättre förutsättningar för

ökad kunskapsinlärning.

Valfrihetl En F till 9-skola ger ökad valfrihet i Köping. Kan vi dessutom vara öppna för att minst en

friskola gärna med alternativ pedagogik, etablerar sig i Köping, blir vi sannolikt en ännu attraktivare

skolkommun.

Mot bakgrund av det ovan anfÖrda föreslår vi Kommunfullmäktige besluta

Att se över möjligheterna att inrätta en F till 9-skola i Köping

Köping den 17 juni 2019

ffiua
Anna-Carin Ragnarsson

fVl/1hl.l
Bernt Bergsten ICJ



KOPINGS KOMMUN
MISSIV

Datum

2019-12-02
3 TtbVår b

2019

Utbild ningsförvaltn ingen
Torkel Nilson, förvaltningschef
0221-256 11

torkel. nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Hemställan hos kommunstyrelsen -
Behov av byggnat¡on av ny förskola i Munktorp

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-11-19, $ 9l och beslutade då

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda fiirutsättningarna ftir att bygga en

ny pennanent fiirskola med sex avdelningar i Munktorp i enlighet med

ftireliggande ftirslag

Följ ande handlingar bifogas :

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden

Tjåinsteskrivelse

För utbildningsnämnden

Torkel Nilson

Utbildningsntimndens ordf. Förvaltningschef

rt

.E

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114



KÖPINGS KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Detum

20t9-tt-19

s (8)

+
Un$91 Dnr 201911729

Behov av byggnation av ny förskola i Munktorp
Verksamhetschef inom ftirskolan redogör i ärendet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

atthemställa hos kommunstyrelsen att utreda fürutsättningarna ftir att bygga en ny
permanent ftirskola med sex avdelningar i Munktorp i enlighet med foreliggande
ftirslag

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE

Dâtum

2019-10-03
Vår beteckning

201911729

| (2)

Utbildningsförvaltn ingen
Susanne Ekholm, Verksamhetschef
0221-255 04
susanne.ekholm@koping.se

a

Behov av byggnation av ny förskola i Munktorp

Bakgrund
De senaste åren har efterfrågan på forskoleplatser i Köpings kommun <lkat. I
Munktorp ser utbildningsftirvaltningen en betydande ökad efterfrågan på

florskoleplatser. För att delvis bemöta behovet har utbildningsnämnden
2019-09-24, $ 73 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda
lorutsättningama flor att tillskapa fler forskolemoduler i Munktorp for att
kortsiktigt lösa det akuta behovet av fiirskoleplatser.

Ny förskola skulle ge kvalitetsförbättringar
Tjänsternän inom utbildningslorvaltningen ser att behovet av florskoleplatser är

bestående och att den långsiktigl bästa lösningen därfor êir att det sker en

nybyggnation av en permanent fiirskola i Munktorp. Rimlig omfattning på en

sådan färskola är sex avdelningar.

Byggs en ny forskola kan man i framtiden lämna de tre ftirskolemodulema som
kommer att finnas i Munktorp. Förskoleverksamheten skulle även kunna lämna de

lokaler som inte är ändamålsenliga i Munktorp, det vill säga den villa och den
lägenhet som idag inhyser ftirskoleavdelningar. Villan och lâgenheten är lokaler
som är mindre lämpade flor ändamålet inte minst på grund av utrymmesskäl men
även beroende på lokalemas planering och skick.

Kostnader für hyra av moduler samt lokaler som är mindre lämpade lor
lorskoleverksamhet ftirändras positivt vid en nybyggnation vilken ger möjlighct
att gå in i en gemensam byggnad direkt anpassad ör törskoleverksamhet.

Etfektiviseringen ekonomiskt handlar om både lokalkostnader och
samordningsvinster personalkostnadsmässigl. Det resulterar också i en

kvalitetsmässig vinst utifrån anpassade lokaler och miljö att bedriva
florskolcverksamhet i.

Utbildninqskontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
a22',1-250 00

Fax Webbplals och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-12't5
utbildning@koping.se

Org nr
212000-2114a221-2s6 02
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KOPrNcs KoMMUN
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TJÄNSTESKRIVELSE

Detum

201 9- l 0-03

2 (2)
Vå¡ beteckning

20t911729

Placering och omfattning
Det har kommit till kännedom ftir utbildningsfürvaltningens tjänstemän att det
finns markyta som är planerad for byggnationer av bostäder i Munktorp, vilket
gör att frirvaltningen fiireslår att en ny fiirskola placeras i anslutning till detta.

En forskola anpassad for sex avdelningar bedöms ha utrymme for att täcka
behovet av florskoleplatser i Munktorp, samt ge lämpliga samordningsvinster.

Förslag till beslut
att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda fürutsättningama for att bygga en

ny perrnanent fürskola med sex avdelningar i Munktorp i enlighet med
foreliggande fiirslag

För utbildningsfÌirvaltningen

/"t'?lu¿r/ t //¿L{"t..i
J¿'-----]

Torkel Nilson

Skolchef

Susanne Ekholm

Verksamhetschef fiirskol a

Utbildn ingsförvaltnin gen - Utbild n ingskontoret
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Datum

2019-12-02
3 7tl

Utbildningsförvaltningen
Torkel Nilson, förvaltningschef
0221-25611
torkel. nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Hemställan hos kommunstyrelsen -
Behov av tillfälliga lokaler till grundsärskolan

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-11-19, $ 92 ochbeslutade då

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare
lokaler till grundsärskolans verksamhet infor hösten 2020

Följ ande handlingar bifogas :

Protokollsutdrag från utbildningsnÈimnden

1jänsteskrivelse

För utbildningsnåimnden

\-*,,t
Ekl Torkel Nilson

ordf. FörvaltningschefU

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114



röprNcs KoMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄOESP NOTOKOLL

Datum

2019-ll-19

6 (8)

+
Un$92 Dnr 201911896

Behov av tillfälliga lokaler till grundsärskolan
Förvaltningschefen redogör i ärendet.

Beslut

Utbildningsnåimnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare
lokaler till grundsärskolans verksamhet inftir hösten 2020

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande
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Ðâtum

2019-10-31
Vár beteckn¡ng

20t9/t896

Utbildningsförvaltn ingen
Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef
0221-256 11

torkel.nilson@koping.se

Förskolebarn

Grundskola

varav F-6

varav 7-9

Gymnasiet

Till Utbildningsnämnden

Behov av tillfälliga lokaler t¡ll grundsärskolan

Bakgrund
Antal barn och elever har ökat under de senaste åren inom Köpings kommun oeh
prognoserna påvisar även en fortsatt ökning. Med anledning av detta har
utbildningsnämnden och tidigare barn-och utbildningsnämnden lyft behovet av

nybyggnation av forskolor samt nybyggnation av en ny låg-och mellanstadieskola
med integrerad särskoleverksamhet i Köpings kommun. Kommunen har även en

del tillfülliga modullokaler lor att kortsiktigt täcka det mest akuta behovet av
lokaler. I nuläget finns det exempelvis modullokaler vid Elundskolan,
Skogsbrynskolan samt Malmaskolan. Förskolans modullokaler exkluderas i
nuläget i detta sammanhang.

Tabellen nedan påvisar SCB:s beräkning från 2018 av antalet barn och elever i
kommunen. Prognosen grundar sig delvis på byggnationstakten i kommunen
under de senaste åren och tar därlor inte hänsyn tili den ökning som eventuell
nybyggnation i framtiden kan komma att generera.

Tabell elevökning

¡0r7
t 48L

2 980

2 tog
812

865

tûito
1 503

3 L92

2 244

948

927

lg
1 538

3 470

2 380

1 091

1 110

I

ç

Handläggn¡ng av nybyggnation av grundskola pågår
Ä¡endet om behov av nybyggnation av en låg-och mellanstadieskola med
inkluderad särskoleverksamhet, behandlades 2018-10-24, $ 53 i dåvarande barn-
och utbildningsnämnden. Barn-och utbildningsnämnden beslutade då att hemställa
hos kommunstyrelsen om att bygga en ny låg-och mellanstadieskola, som även

skulle inkludera en integrerad särskoleverksamhet, forlagd till östra Köping, gäma
i anslutning till planerad fijrskola i samma område.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i ärendet 2019-10-08 , ç 243 "att ge

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppr{;tta detaljp[anJör del avfastighet
Ostanås I :2 i syfte att utreda möjligheten 1íll byggnation av bostcider, þrskola
och skolc på platsen".

Utbildningskontoret
Posladress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
o22',1-250 00

Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
utbildning@koping.se

Org^ nr
212000-2114
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Dalum Vår beteckning

2019/18962019-10-3 1

I protokollet gällande ärendet går det även att utläsa att ett antagande av
detaljplanen flor nybyggnationen kan preliminärt ske vâren2021ftir att därefter
inleda lorberedelser med exempelvis VA-dragningar och vàgar, innan
byggnationen av skolan kan ske. Fram till dess behöver nuvarande skollokaler
rymma den barn-och elevökning som Köpings kommun har.

Kortsiktig lokallösning v¡d Skogsbrynskolan
En kortsiktig lösning lor att öka utrymmet i befintliga skollokaler behöver därfür
genomforas, till dess att den nya skolan tìnns på plats. Den skola som i nuläget är
i störst behov av utökade lokaler är Skogsbrynskolan, som är en skola med
lorskoleklass- åk 1. I byggnaden tinns även grundsärskolans lågstadieklasser som
använder tre klassrum i Skogsbrynskolan idag.

Vid Skogsbrynskolan är det främst florskoleklass samt fiitids som behöver tìer
lokaler redan till höstterminen2020. Skolan skulle därflor behöva de lokaler som
grundsärskolan i nuläget har i Skogsbrynskolans byggnad.

Detta innebär i sin tur att fler lokaler kortsiktigt behöver skapas till
grundsärskolan, i väntan på att den nya skolan blir fÌirdigbyggd som ju då även
ska integrera grundsärskolans verksamhet.

Placering av de tillfälliga lokalerna
Grundsärskolan finns idag främst belägen vid Skogsbrynskolan. Var de tillfülliga
lokalema fiir grundsärskolan kan placeras när denna verksamhet lämnar
Skogsbrynskolan, är exempelvis bredvid nuvarande modullokaler fiir
grundsärskolan. (nr I i kartan nedan)

Ett annat lämpligt ställe skulle kunna vara att placera grundsärskolans
modullokaler i anslutning till spontanidrottsplatsen vid Nygård, für att där ha
grunds ärsko I ans verk s amhet. (nr 2 i kartan nedan)

Utbildningslorvaltningen ser även att modullokalema kan placeras vid Palettens
forskola vid Östanås. (se bild 2, nr 3 i kartan nedan)

Oavsett var modullokalerna tillfülligt placeras är det viktigt att skolskjutsar kan
lämna och hämta elevema i nära anslutning till lokalerna.
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Bild I

Förlag på placeringør av modullokaler. Observera att markeringarnafiir plalserna
inte är tkalenlíga.
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Förlag på placeringar av modullokaler. Observera att markeringarna inte är
skalenliga.
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Förslag till beelut
att hemståilla hos kommunstyrelsen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare
lokaler till grundsåirskolans verksamhet infor hösten 2020

För utbildningsfürvaltningen
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Utbildningschef

Vår beteckning

2A19lt8e6

Utbildnin gsförvaltningen - Utbildningskontoret


