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JUSTERARE 

Kl. 18:00 onsdagen den 4 november 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Lennart Carlsson (M), Ordforande 
Carl-Johan Torstenson (M), l :e vice ordfårande 
Gunilla Alm (FP) 
Helene Zeland-Bodin (C) 
Kiymet Yildirimer (MP) 
Werner Schubert (S) 
Akasya Randhav (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 

Johan Tolinsson (S), 1jänstgörande ersättare får Marcus Carson 
Cecilia Anna Rosrell (BåP), tjänstgörande ersättare får Owe Fröjd 

BjörnHedö (M) 
Arvo Väisänen (KD) 
Nina Marminen (S) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll-Strömberg, administrativ chef 
Emma Fahlström, ekonom 
Anna Walterholm, verksamhetschef fårskola 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Caj sa Melander, utredare 
Hans Wiktorsson, rektor Gröna Dalenskolan 
J eanette Matsen g, Lärarfårbundet 
Johanna Magne, Lärarfårbundet 
Alexander Karlstorp, Lärarfårbundet 

Tommy Berglund 

Omedelbar justering 

§§ 116-119 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datumfor 
2015-11-06 anslags nedtagande 

Kommunhuset, Håbo kommun 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Innehållsförteckning 

§ 116 Dm 2015/00702 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-04 

Taxor och avgifter får musikskolan 2016 ..................................................................... 4 

§ 117 Dm2015/00710 
Ändring av avgiftsnivåer får maxtaxa får fårskola, fritidshem och annan 
pedagogisk omsorg med anledning av indexreglering .................................................. 5 

§ 118 Dm 2015/00675 
Reger får fårskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Håbo 
kommun ......................................................................................................................... 6 

§ 119 Dm 1915/6 
Regler får avgifter och betalning ................................................................................... 8 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

§ 110 Dn r 2014/00002 

Information från förvaltningsledningen 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Presentation av föreningen Attention, resurs- och föräldraförening i 
Uppsala med omnejd for barn, ungdomar och vuxna med 
neuropsykiatriska funktionshinder. 

Kvalitetscontrollern/utvecklingsledaren redogör för betygsresultaten 
vårterminen 20 15. 
Förvaltningschefen redogör för säkerheten i förskolor och skolor och det 
f<irebyggande arbete som pågår kring hot och våld. 

Håbo kommun är på plats 226 (225 år 2014) av landets 290 kommuner i 
Lärarforbundets raulcing över bästa skollcommun 2015. Förvaltningen 
kommer tillsarrunans med arbetstagarorganisationerna att analysera 
resultatet. 

Förvaltningschefen informerar om att Håbo kommun deltar i ett 
pilotprogram "Leda för resultat", där Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) stödjer skolans ledare med bland annat kurser, seminarier och 
rapporter. 

Redogörelse efter partsamverkan i BunSam, förvaltningens centrala 
samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 
Arbetslagarrepresentanterna har uttryckt oro över budgetsituationen får 
2016 som nämnden har att fatta beslut om vid dagens sarmnanträde. I 
övrigt har arbetstagarorganisationerna inga synpunkter på de ärenden 
nämnden har att fatta beslut om vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 3, 2015-10-01, BOU2014/2 m 2015.5508 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 111 Dnr 2015/00708 

Information om mottagande och skolgång för nyanlända 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 

Håbo konnnun har tidigare haft ett relativt litet mottagande av flyktingar 
och nyanlända. Under hösten 2015 har antalet nyanlända elever ökat i 
grundskolan och gymnasiet. Det är i fårsta hand antalet asylsökande 
ensamlconnnande flyktingbarn som ökat med anledning av den rådande 
flyktingsituationen i Sverige. Många av barnen har andra konnnuner än 
Håbo som anvisningskonnnun men har placeras här på grund av bristen på 
boenden. 

De nyanlända elevernas skolbakgmnd ser olika ut, men de har gemensamt 
att de bmtit upp från de sammanhang där de tidigare levt, vilket kan påverka 
studiesituationen. Såväl asylsökande som barn och ungdomar med 
permanent uppehållstillstånd har rätt till förskola, fritis eller skola enligt 
skollagen och tas emot i utbildning så snart som möjligt. Asylsökande 
elever omfattas dock inte av skolplikten och har bara rätt till utbildning om 
den påböljas innan de fyller 18 år. Det är den konnnun där eleven bor som 
ansvarar får att erbjuda skola. 

Antalet nyanlända i Håbo är fortfarande lågt ijämrorelse med flera andra 
kommuner i Sverige men har ändå laävt en anpassning av skolans 
organisation. Fler gnmdskolor har under hösten tagit emot nyanlända elever 
än vad som från böljan planerats. Förvaltningen arbetar även långsiktigt får 
att skapa en bra organisation laing nyanländas skolgång och bygga 
samverkan med civilsamhället och andra myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 20,2015-10-01, BOU2015/708 m 2015.5522 
Tjänsteskrivelse, 2015-09-30, BOU2015/708 m 2015.5485 
Rapport, 2015-09-30, Hid 2015.5486 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden tackar får informationen. 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningskontoret 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 112 D nr 2015/00021 

Val av ledamot, ersättare och vice ordförande i barn· och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter uppsägelse från 
uppdrag 

Barn· och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl-Johan Torstenson 
(M) tillledamot och Gunilla Alm (FP) till ersättare i arbetsutskottet för 
mandatperioden 2015-2018. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl-Johan Torstenson 
(M) till vice ordförande i arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse val av ledamot och ersättare, 
samt vice ordförande, i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 
avgående Anders Nil:fjord (FP) och Catherine Öhrqvist (M). 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2015-10-01, BOU20l5/21 m 2015.5524 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/21 m 2015.5523 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl-Johan 
Torstenson (M) tillledamot och Gunilla Ahn (FP) till ersättare i 
arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. Barn- och utbildnings
nämnden beslutar att utse Carl-Johan Torstenson (M) till vice ordförande i 
arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

Linnea Bjuhr (SD): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl
Johan Torstenson (M) tillledamot och Linnea Bjuhr (SD) i första hand till 
ersättare, i andra hand att erhålla en insynsplats i arbetsutskottet för 
mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden flnner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förlag. 

Protokollsanteckning 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget 
förslag. 

Bes l ute t sk i ekas till: 
Kommunstyrelsen 
Berörda 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 113 Dnr 2014/00003 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnänmden har överlåtit beslutanderätten till1jänstemän 
och ordforande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnänmden f'ar ompröva eller fastställa delegations besluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Anmälda delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden den 
4 november 2015 är fattade under perioden 2015-09-07-2015-09-28 och 
gäller: 

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

Beslut om mottagande av barn från annan kommun i forskola/pedago
gisk omsorg (fria valet) 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag 
av f<iidvägens längd (anvisad skola/annan skola än anvisad) 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2015-10-01, BOU2014/3 nr 2015.5494 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-lll, BOU2014/3 nr 2015.5493 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 114 Dnr 2014/00004 

Anmälningsärenden 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som kommit 
in till förvaltningen och som kan vara av intresse får ledamöter i barn- och 
utbildningsnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2015-10-01, BOU2014/4 nr 2015.5496 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

§ 115 Dnr 2015/00096 

Barn- och utbildningsnämndens budget 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2016, plan 
2017-2018 enligt underlag men efter justering av fårändrade internhyror 
får 2016 när dessa fastställs. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna Budget och mål 
2016, plan 2017-2018 till kommunfullmäktige efter att revidering av 
internhyror gjorts. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens budget for 2016 fastställdes till 492 l 07 tkr 
av fullmäktige i juni 2015. Det är en ökning av budgetramenjärnfört med år 
2015 på 15 575 tkr. 

I ramölmingen ingår särskilda satsningar på 6 300 tkr. Dessa kommer att 
användas till förskoleverksamhet, grundskaleverksamhet och omsorg på 
obekväm tid. I ramjusteringen ingår även en återbetalning av ett tillfill:igt 
omställningsbidrag på 3 000 tkr. 

Barn- och ut bil dningsnänmdens investeringsram fastställdes till 3 000 t kr 
får år 2016. 

Inför 2016 har nämnden utarbetat nya mål och nyckelindikatorer får 
uppföljning av dessa mål samt nya mått. 

I dokumentet Budget och mål2016, plan 2017-2018 fluns äunu inga 
forändringar av budgetramen med avseende internhyresändringarna for år 
2016 då de ännu så länge är preliminära. Barn- och eleversättningen till 
andra huvudmän kan därfår inte fastställas. Detta kommer att ske när 
internhyran får 2016 är beslutad. 

Inför nämndens behandling av ärendet uppmärksannnar f6rvaltningen barn
och utbildningsnämnden om att två korrigeringar och ett tillägg har gjorts i 
budgethandlingen. Korrigering är gjord under punkt 4.2: "Barn- och 
utbildningsnämndenhar den 30 september 2015 beslutat att hemställa till 
kommunfullmäktige om att fårändra inriktningen på detta mål." Under 
bilden i punkt 6.l.lkorrigeras till Rak grundersättning "100 %"får 
fritidshem. Under punlct 6.1.2 har tillägg gjorts: "I separata bilagor anges 
ersättning per barn och elev får olilca enheter, utifrån ovanstående 
berälmingsgrunder." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/96 m 2015.5530 
Budget och mål2016, plan 2017-2018 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL· 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 
2016, plan 2017-2018 enligt underlag, men efter justering av förändrade 
internhyror för 2016 när dessa fastställs. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att överlämna Budget och mål2016, plan 2017-2018 till 
kommunfullmäktige efter att revidering av internhyror gjorts. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Rektorerna inkl biträdande rektorer 
Förvaltningsekonom 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnd 

§ 116 Dm 2015/00702 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-04 

Taxor och avgifter för musikskolan 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Avgifterna i Håbo kommun ligger kvar på nuvarande nivå under 2016 
och man inväntar regeringens utredning och ett eventuellt beslut om en 
maxtaxa får landets musik- och kulturskol or. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Håbo musikskola har idag en terminsavgift får ämneskurs på l 000 kr. I 

fårhållande till övriga skolor i länet är det en hög avgift. Den genomsnittliga 
terminsavgiften i landet är 656 kr. Om man ser till Uppsala län så har 
Östhammar och Älv-Karleby helt avgiftsfri undervisning. I Enköping sänker 
man avgiften till450 kr. från och med ht-15. Endast Uppsala har idag högre 
avgifter än Håbo, 1200 kr/ termin. 

Regeringen har under augusti tillsatt en utredning där man inom ett år ska 
lämna fårslag till en nationell strategi får samordning och uppfåljning av 
den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av får- och 
nackdelar med att fårfattningsreglera kommunernas ansvar får 
verksamheten. Regeringen vill också i kommande budget satsa l 00 miljoner 
till bland annat sänkta avgifter får musik- och kulturskolan. Det slutgiltiga 
målet är att inga avgifter skall överstiga 300 kr per termin. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, 2015-10-01, BOU2015/702 m 2015.5529 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/702 m 2015.5527 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordfåranden: Avgifterna i Håbo kommun ligger kvar på nuvarande nivå 
under 2016 och man inväntar regeringens utredning och ett eventuellt beslut 
om en maxtaxa får landets musik- och kulturskolor. Paragrafenjusteras 
omedelbart. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4(8) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnd 

JUSTERARE 

§ 117 Dm 2015/00710 

Ändring av avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg med anledning av indexreglering 

Barn· och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fareslår att kommunfullmäktige 
godkärmer fåreslagna avgifter får fårskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l januari 2016. 

2. Pararafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
skolverket fastställer slutligt statsbidrag får kommande bidragsår senast den 
sista december va:Ije år. statsbidraget betalas ut under fårutsättning att 
kommunen fåljer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom fårskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna får maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan får fårskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2015-10-30, BOU2015/710 m 19096 
Tjänsteslaivelse, 2015-10-01, BOU2015/710 m 2015.5532 
Nya avgiftsnivåer får maxtaxa, skolverket 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn och utbildningsnänmden fareslår att 

kommunfullmäktige godkärmer fåreslagna avgifter får fårskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg att gälla från och med den l januari 2016. 
Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnd 

§ 118 Dnr 2015/00675 

Reger för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet i Håbo kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Regler får placering i fårskola och annan pedagogisk omsorg antas och 
gäller från och med 5 november 2015. 

2. Regler får placering i fritidshem antas och gäller från och med 5 
november 2015. 

3. Regler får placering i omsorg på obekväm arbetstid antas och gäller från 
och med 5 november 2015. 

4. Tillämpningsregler får förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg, 
omsorg på obekväm arbetstid och avgifter och betalning antas och gäller 
från och med 5 november 2015. 

5. Regler får förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Håbo 
kommun, hid 2013.4286 upphör att gälla. 

6. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Den fårsta oktober öppnar Håbo kommun en e-tjänst :får fårskola och 

fritidshem. I e-tjänsten kan vårdnadshavarna uträtta alla sina ärenden med e
legitimation via kommunens hemsida såsom ansökan om fårskola och 

. fritidshem, ändring av vistelsetid, ändring av inkomst, uppsägning av plats 
och byte av skola. E-tjänsten ökar tillgängligheten och servicen till 
medborgarna. 

Eftersom en e-tjänst införs behöver reglerna anpassas till det nya 
tillvägagångssättet. I samband med anpassningen har en översyn av hela 
dokumentet gjorts. Förvaltningen :föreslår utifrån detta att dokumentet delas 
upp i fyra olika delar :får att göra reglerna mer tillgängliga. Till dessa regler 
utformas tillämpningsregler som används får vägledning i att göra 
bedömning och handlägga frågor inom fårskole- och fritidsverksamheten. 

Förvaltningen föreslår som ändring av reglerna att omplacering inom 
fårskola sker i fårsta hand i augusti vmje år om inte särskilda skäl finns. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10,2015-10-30, BOU2015/675 nr 19097 
Tjänsteslcrivelse, 2015-09-24, BOU2015/675 nr 2015.5394 
Regler får placering i fårskola och annan pedagogisk omsorg 
Regler får placering i fritidshem 
Regler får placering i omsorg på obekväm arbetstid 
Tillämpningsregler får rorskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg, 
omsorg på obekväm arbetstid och avgifter och betalning 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnd 

JUSTERARE 

§ 118 Dnr 2015/0067 

Forts. 

Re ger för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet i Håbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Bam- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

forvallningens forslag. 

Beslutet skickas till: 
Skolledama 
Skoladministratörema 
Bam- och utbildningskontoret 
Kontaktcenter 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnd 

§ 119 Dnr 1915/6 

Regler för avgifter och betalning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

l. Regler får avgifter och betalning antas och gäller från och med 5 
november 2015. 

2. Regler får avgifter får förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg hid 2015.1828. upphör att gälla. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Den fårsta oktober öppnar Håbo kommun en e-1jänst för fårskola och 

fritidshem. I e-tjänsten kan vårdnadshavarna uträtta alla sina ärenden med e
legitimation via kommunens hemsida såsom ansökan om fårskola och 
fritidshem, ändring av vistelsetid, ändring av inkomst, uppsägning av plats 
och byte av skola. E-tänsten ökar tillgängligheten och servicen till 
medborgarna. 

Eftersom en e-1jänst införs behöver reglerna anpassas till det nya 
tillvägagångssättet. I samband med anpassningen har en översyn av hela 
dokmnentet gjorts. Till dessa regler utformas tillämpningsregler som 
används får vägledning i att göra bedömning och handlägga frågor inom 
förskole- och fritidsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11,2015-10-01, BOU2015/675 nr 2015.5518 
Tjänsteskrivelse, 2015-09-24, BOU2015/675 nr 2015.5397 
Regler får avgifter och betalning 
Tillämpningsregler får förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
och avgifter och betalning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
skolledare 
skoladministratörer 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD 

l . 
S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 120 Dnr 2015/00162 

Yttrande över beslut för förskola efter tillsyn i Hå bo kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 
beslut för förskola efter tillsyn i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
skolinspektionen har konstaterat brister inom två områden: l. 
Förutsättningar för utbildningen i förskolan och 2. Utveckling av 
utbildningen i förskolan. 

En brist som konstaterades under område ett handlar om barngruppernas 
sammansättning och storlek. I yttrandet redogörs för hur nämnden skall få 
ett heltäckande underlag för att kunna göra en analys av barngruppernas 
sammansättning och storlek som kan utgöra underlag vid beslut om 
fördelning av resurser. 

En annan brist som konstaterades under område ett handlar om att 
huvudmannen saknar övergripande riktlinjer och direktiv för hur 
förskolorna i Håbo kommun skall arbeta för att främja barn med annat 
modersmål än svenskas språkutveckling. I yttrandet redogörs för hur 
handlingsplanen för modersmålsstöd skall revideras och fastställas i 
nämnden. 

Ytterligare en brist som nämns under område ett är att omfattningen av 
förskollärare inte är tillräcklig för att bedriva undervisning i kommunens 
förskolor. I yttrandet framgår hur arbetet med att öka andelen förskollärare 
skall bedrivas. 

Det sista påpekandet under område ett är det finns brister i hur 
huvudmannen upprättar ett fungerande system för att ta emot anmälningar 
om kränkande behandling. Av yttrandet framgår hur huvudmannen skall 
komma till rätta med dessa brister. 

Under område två tar skolinspektionen upp de brister som man funnit inom 
förskoleverksamhetens kvalitetsarbete med att följ a upp och dokumentera 
resultat inom utbildningen, att utifrån en analys av resultaten besluta och 
dokumentera om åtgärder. I yttrandet beskriver huvudmannen hur det 
systematiska kvalitetsarbetet skall utvecklas för att komma till rätta med 
bristerna. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Yttrande över beslut förskola efter tillsyn i Håbo kommun 
Bilaga l: Årshjul kvalitetsarbete förskolan 
Bilaga 2: Systematiskt kvalitetsarbete fOrskolan Håbo 
Bilaga 3: Kvalitetsdialog frågor förskola ht 15 
Bilaga 4: Vår kvalitetssnurra förskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut förskola efter tillsyn i Håbo kommun. 

Beslutet skickas till: 
skolinspektionen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

§ 121 Dnr 2015/00263 

Yttrande över beslut för förskolaklass och grundskola i H åbo 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 

beslut får fårskaleklass och grundskola efter tillsyn i Hå bo konunun. 

Sammanfattning 
skolinspektionen har konstaterat brister inom två områden: l. Utveckling av 
utbildningen vid skolenheterna och 2. Ytterligare brister. 

Under område ett konstateras att det finns brister i huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete. Yttrandet beskriver hur huvudmannen 
genomfår och planerar åtgärder får att leonuna tillrätta med dessa brister. 

Under område två påpekar Skolinspektionen att elever i fårskaleklass f'ar sitt 
behov av stöd tillgodosedda genom placering i särskild undervisningsgrupp. 
Elever i fårskaleklass kan inte placeras i särskild undervisningsgrupp. De 
åtgärder som Håbo konunun vidtog i samband med värterminens slut har 
redovisats till Skolinspektionen i BOU2015/156, m 2015.2436. 

Beslutsunderlag 
Tjånsteslaivelse, 2015-10-01, BOU2015/263 m 2015.5549 
Yttrande över beslut i fårskaleklass och grundskola efter tillsyn i Håbo 
konunun 
Bilaga l: Åtgärder enligt handlingsplan 
Bilaga 2: Kvalitetsdialog frågor grundskola ht 15 
Bilaga 3: Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan i Håbo konunun 
Bilaga 4: Vår kvalitetssnurra och Årshjul i grundskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordfåranden: B am- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut får fårskaleklass och grundskola efter tillsyn i 
Håbo konunun. 

Beslutet skickas till: 
Skolinspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Dnr 2015/00260 

Yttrande över beslut för grundsärskolan i Håbo kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 
beslut får gnmdsärskolan efter tillsyn i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
skolinspektionen konstaterar att Håbo kommun inte fåljer upp 
verksamheten inom grundsärskolan som fårfattningarna kräver. 

Det finns också brister i hur huvudmannen analyserar och dokumenterar 
uppfåljningen samt beslutar om utvecklingsåtgärder. 

I fårslaget redogörs ror hur huvudmannen skall komma tillrätta med de 
brister som påpekades vid tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2015-11-03, BOU2015/00260 m 19151 
Yttrande över skolinspektionens beslut får gnmdsärskolan i Håbo kommun 
efter tillsyn, Dm 43-2014:7917 
skolinspektionens beslut, Dm 43-2014:797,2015-04-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut får gnmdsärskolan efter tillsyn i Håbo kommun. 

Beslutet skickas till: 
skolinspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 123 Dnr 2015/00161 

Yttrande över beslut för fritidshem efter tillsyn i H åbo kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 
beslut för fritidshem efter tillsyn i Hå bo kommun. 

Sammanfattning 
Tillsynen av fritidshemmen I Håbo kommun visar brister inom flera 
områden som har betydelse för att kunna säkerställa att utbildningen håller 
en jämn och hög kvalitet samt kompenserar för elevernas sldftande 
förutsättningar och behov. 

I yttrandet redogör huvudmaunen för hur man genomför och planerar 
åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/161 m 2015.5551 
Yttrande över beslut för fritidshem efter tillsyn i Håbo kommun 
Bilaga l Plan för kompetensutveclding för fritidshemspersonal 
Bilaga 2 Åtgärder enligt handlingsplan 
skolinspektionens beslut, dnr 43-2014:7914,2015-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut för fritidshem efter tillsyn i Håbo kommun. 

Beslutet skickas till: 
skolinspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

20{34) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 124 Dnr 2015/00275 

Yttrande över beslut för gymnasiesärskolan efter tillsyn H åbo 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 
beslut for gyrnnasiesärskola efter tillsyn i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
skolinspektionen har i två beslut, 43-2014-7919 och 43-2015-506, kommit 
med forelägganden rörande gyrnnasiesärskoleverksamheten på 
huvudmannanivå och enhetsnivå. Vi har valt att besvara bägge besluten i ett 
och samma yttrande. 

I besluten konstaterar skolinspektionen att vi på huvudmannanivå inte foljer 
upp resultaten och därmed har ett bristfälligt underlag for att identifiera och 
besluta om utvecklingsåtgärder. 

I enhetsbeslutet handlar blisten om att elevhälsan inte arbetar 
hälsoftämj ande och forebyggande for att på ett systematiskt sätt fånga upp 
de hinder som kan forkomma i elevernas arbete for att nå målen. 

I forvallningens yttrande beskrivs hur vi skall komma tillrätta med dessa 
brister. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2015-10-01, BOU2015/275 m 2015.5544 
Yttrande över besluten for gyrnnasiesärskola efter tillsyn i Håbo kommun 
skolinspektionens beslut, dm 43:2014-7919 och 43:2015-506 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut for gymnasiesärskola efter tillsyn i Håbo kommun. 

Beslutet skickas till: 
skolinspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 125 Dnr 2015/00390 

Yttrande över beslut för vuxenutbildning i H åbo kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över skolinspektionens 
beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
skolinspektionen har genomfört tillsyn av Håbo kommun under våren 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ger utifrån denna tillsyn svar på hur 
kommunen avser att åtgärda de brister som framkornmit avseende det 
samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen 
vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/390 ur 2015.5541 
Yttrande över beslut för vuxenutbildning i Håbo kommun 
skolinspektionens beslut, 2015-05-05, Dur 43-2014:7920 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet över 
skolinspektionens beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Håbo 
kommun. 

Beslutet skickas till: 
skolinspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

§ 126 Dnr 2015/00703 

Utveckling av Håbo vuxenutbildning 

Barn· och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens fårslag 
till samarbete med Upplands Bro kommun avseende vuxenutbildningen. 

Sammanfattning 
skolinspektionen har genomfört tillsyn av Håbo kommun under våren 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ger utifrån denna tillsyn, svar på hur 
kommunen avser att åtgärda de brister som framkommit avseende det 
samlade ansvarstagandet får utbildningen inom skolformen 
vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärendel8, 2015-10-01, BOU2015/703 nr 2015.5518 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-30BOU2015/703 nr 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom 
förvaltningens fårslag till samarbete med Upplands Bro kommun avseende 
vuxenutbildningen. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Upplands Bro kommuns vuxenutbildning 

JUSTERARE Ät 

LLj:JJ \ 
EXPEDIERAD S!GNATUR UfDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 127 Dnr 2015/00830 

Hantering av statsbidrag 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildrringsnämnden noterar informationen och översänder 
skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat statsbidrag enligt 
skolverkets anvisningar och ansökningsformulär. Ansökningar har 
inlämnats till skolverket och för förskolan ansöker Håbo kommun om 
l 284 000 kr för läsåret 2015/16 och för Lägstadiesatsningen skolår F-3; 
6 606 984 kr. Håbo kommuns ram för F-3 är enligt Skolverket 4 650 112 kr, 
men enligt uppställda kriterier kan kommunen tilldelas upp till l 956 872 kr 
extra utom ram. Det sistnämnda beror på om övriga kommuner i landet 
ansöker om/tilldelas sina utrymmen. "Överblivna" medel kommer att 
tilldelas kommuner som ansölet om medel utanför sin ram. 

Eftersom medlen tilldelas per läsår blir tilldelningen inom ram, förutsatt att 
ansökan beviljas, för förskola och skola våren 2016; 642 000 kr resp. 
2 325 056 kr, d v s totalt 2 967 056 kr. Om kommunen även infor läsåret 
2016/17 erhåller lika stor tilldelning kan kommunen erhålla statsbidrag för 
hela 2016 upp mot ca 6 mnlcr. 

Beslut från Skolverket har inkommit avseende förskolan där kommunens 
ansökan är beviljad för läsåret 2015116. När det gäller Lägstadiesatsningen 
ska beslut komma kommunen tillhanda vid månadsskiftet 
oletober/november. 

Utifrån kommande anvisningar om statsbidrag infor läsåret 2016/17 avser 
barn- och utbildrringsförvaltningen att inlämna en ny ansökan till 
Skolverket. 

Förskola 
statsbidraget är helt baserat på en minskning av antalet barn i grupperna. I 
kommunens budget 2016 finns en satsning på 3 mnlcr for forskolan med 
inriletningen att öka antalet personal i förskolan. Arbetet med förskolans 
budgetarbete skulle vara mer samstämmigt och också förerudas om även den 
kommunala satsningen 2016 inriktades på att minska antalet barn i 
grupperna. Barn- och utbildrringsnämnden föreslår därfor i ett ärende 
beslutat 2015-09-30, att kommunfullmäktige att beslutar om en ändring av 
inriktningen mot tre barnskötare i förskolan for att i stället imiktas mot 
minskade barngrupper och ökad personaltäthet. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lågstadiet F-3 

Under 2015 har förvaltningen i uppdrag att åtgärda ett inbyggt underskott i 
grundskolans organisation. Höstterminen 2015 kommer detta underskott att 
reduceras med det statsbidrag som kommunen beviljas av Skolverket dvs ca 
2,3 mnkr i statsbidrag för skolåren F-3. När kommunen ansöker om ett 
högre belopp, motsvarar det ca 13,5 tj ärrster i nuvarande organisation som 
kan finansieras av statsbidraget. Vårterminen 2016 kommer skolornas 
organisation att innehålla detta antal personal utifrån ansökan och också 
finansieras av statsbidraget. Skolans organisation löper läsårsvis liksom 
statsbidraget och förändringar sker i regel inför nytt läsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-26, 2015/830 m 19192 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
översänder skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 128 Dnr 2015100707 

Sammanträdesdatum och tider för barn- och utbildnings
nämnden 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. stopptider för handlingar till barn- och utbildningsnämnden måndagar, 
kl11.00. 

15 januari (fredag), 19 februari (fredag, sportlov), 30mars (onsdag, 
påsldov ), 16 maj, 29 augusti, 3 oktober och 7 november 

2. Ordförandeberedning tisdagar, kl 08.30. 

18januari (måndag), 22 februari (måndag, sportlov), 31mars 
(torsdag), 17 maj, 30 augusti, 4 oktober och 8 november 

3. Barn- och utbildningsnänmdens arbetsutskott sammanträder måndagar, 
kl 08.30. 

l februari, 7 mars, 11 april, 30 maj, 12 september, 17 oktober och 
21 november 

4. Barn- och utbildningsnänmden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 

17 februari, 23 mars, 27 april, 15 juni, 28 september, 2 november och 
7 december 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och 
utbildningsnänmden och dess arbetsutskott år 2016. I förslaget har hänsyn 
tagits till datum för utskick av kallelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 
och ekonomiavdelningens tidplan för arbetet med årsredovisning/bokslut 
och ekonomisk uppföljning. 

Inför barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet delas ändrade 
förslag på sammanträdesdagar ut. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 21,2015-10-0, BOU2015/707 nr 2015.5503 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2015/707 nr 2015.5504 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johans Torstenson (M): Barn- och utbildningsnänmden beslutar att 
flytta ordförandeberedningen från den 23 till den 22 februari. I övrigt 
beslutar barn- och utbildningsnänmden enligt förvaltningens ändrade 
förslag. 
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KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter i skolnämnden 
Ledningsgruppen 
Skolkontoret 
Fackliga fåreträdare 

JUSTERARE ~ 

CL f{{? l 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

27(34) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 129 Dnr 2015/00803 

Utredning • nyttjandet av gymnastiksalar på skoltid 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
nyttjandet av salar för ämnet Idrott och hälsa på dagtid samt ge förslag 
på åtgärder som säkerställer en rättvis fördelning av tider utifrån 
elevernas behov 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en rapport i februari 2016. 

Sammanfattning 
Kommunens friskolor ger uttryck för att det blir allt svårare att få tillgång 
till idrottssalar på dagtid. De upplever att de kommunala skoloma har 
företräde och att de erbjuds för få tider som blir över. I talet med att t ex 
Gröna Dalenskolan växer med högstadium och gymnasiet har inriletning mot 
idrott, blir utrymmet allt mindre för samtliga skolor. 

Barn- och utbildningsnämnden vill ha en kartläggning av hur nyttjandet av 
idrottssalarna ser ut under innevarande läsår, hur fördelning av tider sker 
och vilka behov som fnms nu och de närmaste åren framöver. 

En rapport tillställs nämnden senast i februari 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-27, BOU2015/803 m 19091 
Skrivelse från Patentia Education 26 okt 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Johan Torstenson (M): Barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda nyttjandet av salar för ämnet Idrott och 
hälsa på dagtid samt ge förslag på åtgärder som sälcerställer en rättvis 
fördelning av tider utifrån elevernas behov. Barn- och utbildningsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att återkommamed en rapport i februari 2016. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschefen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 130 Dnr 2015/00034 

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden utser Werner Schubert (S) att 
tillsammans med ordföranden närvara vid Lärarförbundets 
frukostseminarium den l december 2015, kl 08:00. 

Sammanfattning 
Ordföranden redogör för aktuella inbjudningar till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämnden utser Werner Schubert (S) att tillsammans 
med ordföranden närvara vid Lärarförbundets frukostseminarium den l 
december 2015, kl 08:00. 

Beslutet skickas till: 
Berörda 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Dnr 2015/00015 

Information från arbetstagarorganisationer 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Lärarfårbundets vice ordfårande, kassör och ledamot presenterar sig får 
barn- och utbildningsnämnden och inbjuder till frukostseminarium den 
1 december 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-11-04 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 132 Dnr 2015/00016 

Information från nämndsledamöter 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordfåranden informerar från fårskoleutvecldingsråd och skolutvecklingsråd 
som hållits med fåräldrarepresentanter, arbetsutskott och representanter från 
förvaltnings ledningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 133 

Uppdragslista 

Barn· och utbildningsnämnds beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Dnr 2014/00005 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsforvallningen har sannnarrställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 
har gett f<irvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sannnanträde. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 26,2015-10-01, BOU2014/5 m 2015.5515 
Tjänsteslcrivelse, 2015-10-01, NOU2014/5 m 2015.5514 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordf<iranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 
aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-04 

Dnr 2014/00006 

Remitterade motioner och medborgarförslag år 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har får närvarande inga remitterade motioner 
eller medborgarförslag att besvara. 

Beslutsunderlag 
Föredragsningslista ärende 27,2015-10-01, BOU2014/6 nr 2015.5517 
Tjänsteskrivelse, 2015-10-01, BOU2014/6 nr 2015.5516 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-04 

Dnr 2015/00804 

Val av ledamot till kommunala handikapprådet 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

l. Tillledamot i kommunala handikapprådet under perioden 2015-2018 
utses Gunilla Alm (FP). 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse val av ledamot till kommunala 
handikapprådet efter avgående Catherine Öhrqvist. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 28,2015-10-30, BOU2015/804 m 19092 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Tillledamot i konnnunala handikapprådet under perioden 
2015-2018 utses Gunilla Alm (FP). 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Konnnunala handikapprådet 
Konnnunstyrelsens kansli 
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