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Redovisning av beredd motion om egen bärbar dator/läsplatta
(EN till EN) från 1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson
(C), lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, §55 att överlämnamotion
daterad 2013-05-29 till skolnämnden får beredning.
I motionen konstateras att kommunen verkar får att "förbättra resultatet av
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det
dags att gå vidare med övriga elever".
I motionen yrkar motionärerna "att utbildningsförvaltningen f'ar i uppdrag
att tillsammans med IT arbeta fram en plan får hur man inför EN till EN i
Håbo kommun".
Av skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28 framgårbland rumat att barn- och
utbildningsförvaltningen idag arbetar med H åbo kmmnuns IT-avdelning får
att under 2014 ta fram en IT-plan fårutveckliogen av förskolors- och
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt
successivt införande av EN till EN att föreslås. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska återkomma till nämnden med ett kostnadssatt
fårslag under hösten 2014.
skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att
motionen ska anses besvarad.
Förvaltningens beredning

Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnänmdens beslut och
konstaterar att nämndens kostnader får införande av EN till EN hanteras i
budgetprocessen får 2016.
Beslutsunderlag

Skolnfullildens beslut 2013-11-04, § 79.
Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21.
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198.
Skolnfullildens beslut 2014-03-03, § 17.
Tjänstesklivelse dateras 2014-02-14.
Skolnfullildens beslut 2014-04-07, § 28.
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423.
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-05-06, § 56.
Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-05-19, § 80.
styrelsen tillstyrker förvaltingens/utskottet fårslag till beslut.
JUSTERARE

ltUr

[?+&r-

~PEDIERAD

SIGNATUR

UTDRI\GSBESll'RKNING

Nr 2014.2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-06-09

Kommunfullmäktige

KS 2013/75

KF§ 33

Kommunfullmäktiges beslut

l. Kommunfullmäktige beslutar att motiouen anses besvarad.
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