
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 27 april 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Lennart Carlsson (M), Ordförande 

Carl-Johan Torstenson (M), 1:e vice ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Kiymet Yildirimer (MP) 
Werner Schubert (S) 
Marcus Carson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  
Ersättare Arvo Väisänen (KD) 

Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 

  
Tjänstemän 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Annelie Högsund, förvaltningsekonom 
Ewa Johansson, rektor Futurum/Vibyskolan 
Thomas Beckman, rektor Västerängsskolan 
Jonas Andrae Jonsson, rektor Gröna Dalens grund- och grundsärskola 
 
Alexander Karlstorp, Lärarförbundet 
Marita Åström, Lärarförbundet 

  

Justering  

Justerare Owe Fröjd 

Dag och plats Tisdagen den 3 maj 2016, kl 16:00, Kommunhuset  

Justerade paragrafer §§ 33-46 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Helena Johansson  

Ordförande 

 

  

Lennart Carlsson  

Justerare 

 

 

Owe Fröjd 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-04-27 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-05-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-05-25 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Helena Johansson  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 
BOU § 33 Dnr 21414 

Ändring av föredragningslistan .................................................................................................. 4 

BOU § 34 Dnr 2016/00007 
Information från förvaltningsledningen ..................................................................................... 5 

BOU § 35 Dnr 2016/00008 
Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................................... 6 

BOU § 36 Dnr 2016/00009 
Anmälningsärenden ................................................................................................................... 8 

BOU § 37 Dnr 2016/00012 
Delårsuppföljning jan-mars 2016............................................................................................... 9 

BOU § 38 Dnr 2016/00292 
Åtgärder inom grundskolan för att öka måluppfyllelsen i ämnena Svenska, 
Matematik och Engelska .......................................................................................................... 10 

BOU § 39 Dnr 2016/00033 
Uppföljning av statsbidrag 2016 .............................................................................................. 12 

BOU § 40 Dnr 2016/00411 
Skolpliktsbevakning vårterminen 2016 ................................................................................... 13 

BOU § 41 Dnr 2016/00471 
Revidering av gällande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden ...................... 14 

BOU § 42 Dnr 2016/00015 
Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2016 ............................................................. 16 

BOU § 43 Dnr 2016/00013 
Information från nämndsledamöter .......................................................................................... 17 

BOU § 44 Dnr 2016/00010 
Uppdragslista ........................................................................................................................... 18 

BOU § 45 Dnr 2016/00011 
Remitterade motioner och medborgarförslag .......................................................................... 19 

BOU § 46 Dnr 2016/00872 
Uppdrag till förvaltningen ........................................................................................................ 20 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 33   

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Uppdrag till 
förvaltningen som ärende 18.  
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BOU § 34 Dnr 2016/00007  

Information från förvaltningsledningen  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns ungdomscoach informerar om projektet #jagmed, ett EU-
projekt som omfattar 31 delprojekt i fem län som ska pågå till 2019. Håbo 
ingår i projektet Återtåget som är ett program som syftar till att unga mellan 
15-19, avhoppade eller på väg att hoppa av skolan, ska komma tillbaka i 
studier eller arbete. 

Förvaltningschefen informerar om att svaren på de omfattande 
provtagningar som gjorts i golv, väggar och tak på hela övre Futurum visar 
på stora fuktskador i hela byggnaden. 18 klasser är berörda då samtliga golv 
kommer att behöva bytas ut. Fastighetsenheten tar in en konsult för att 
fastställa omfattning av åtgärder, evakueringsbehov och kostnadsberäkning. 
Provsvaren är skickade till Uppsala akademiska sjukhuset och en 
företagshälsoexpert för analys av eventuell påverkan på hälsan. 

Även på Fridegård har förhöjda värden av samma ämne påvisats. Här 
kommer man att lägga om golvet på de ställen man undersökt och genomför 
därefter nya mätningar. 

Förvaltningschefen informerar från BunSam, förvaltningens centrala 
samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 
Arbetstagarrepresentanterna har inte lämnat några synpunkter på de ärenden 
nämnden har att fatta beslut om vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 3, 2016-04-20, BOU 2016/7 nr 22644 
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BOU § 35 Dnr 2016/00008  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

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

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän 
och ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden.  

De delegationsbeslut som fattats under perioden 2016-002-20--2016-03-30 
gäller: 

Beslut om skolplacering förskoleklass, läsår 2016/2017 

Beslut om skolplacering årskurs 7, läsår 2016/2017 

Beslut på begäran om ersättning 

Beslut om skolskjuts 

Beslut om grundbelopp 

Beslut om tilläggsbelopp 

Mottagande av elev i grundskolan från annan kommun, fria valet 

Mottagande av elev i grundskolan, särskilda skäl 

Yttrande vid elevs begäran att ett nationellt program i annan kommun 

Beslut vid elevs begäran att gå ett nationellt program i annan kommun 

Beviljad ansökan specialklass Fridegårdsgymnasiet - Kämpe 

Beviljad ansökan Vux, Upplands Bro 

Beviljad ansökan Lernia samt NTI-skolan 

Beviljad ansökan Vux 

Beviljad ansökan NTI-skolan 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 35 Dnr 2016/00008  

Beslut SFI Håbo kommun 

Beslut SFI Folkuniversitetet 

Delvis beviljad ansökan NTI-skolan 

Delvis beviljad ansök Vux, Upplands Bro 

Ej beviljad ansökan NTI 

Ej beviljad ansökan SVOK 

Ej beviljad ansökan SVOK/KUI 

Ej beviljad ansökan Hermods Uppsala 

Ej beviljad ansökan interkommunal ersättning 

Ej beviljad ansökan Håbo kommun 

Yttrande över anmälan mot NTI-skolan, Stockholms stad 

Yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Västerängsskolan 

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 4, 2016-04-20, BOU 2016/8 nr 22650 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/8 nr 22294 
– Sammanställning av delegationsbeslut, skolplacering förskoleklass, läsår 

2016/2017 nr 1-255 
– Sammanställning av delegationsbeslut, skolplacering årskurs 7, läsår 

2016/2017 
– Sammanställning av övriga delegationsbeslut 2016-02-20—2016-03-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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BOU § 36 Dnr 2016/00009  

Anmälningsärenden 

Beslut 

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

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 
skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 
till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 
intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 
de inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 5, 2016-04-04, BOU 2016/9 nr 22720 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/9 nr 22303 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2016-02-20—2016-03-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 37 Dnr 2016/00012  

Delårsuppföljning mars 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning mars 2016 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget 
i balans.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr. 
Inför denna prognos har en budgetjustering gjorts mellan gymnasieskola och 
grundskola på 3 mkr för att rätta till den obalans som råder mellan 
verksamheterna. 

Underskottet finns främst inom förskole-, fritids-, och 
grundskoleverksamheten medan förskoleklass- och gymnasieverksamheten 
redovisar överskott. 

Under läsåret 2015/2016 har kvalitetsdialoger genomförts med samtliga 
enheter som ett led i nämndens målarbete. Förvaltningen kommer nu att 
jobba vidare med det som framkommit i kvalitetsdialogerna i syfte att nå 
nämndens mål och planerar även nya dialoger kommande läsår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-20, BOU 2016/12 nr 22649 
– Delårsuppföljning mars 2016 (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning 
mars 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget i balans.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 38 Dnr 2016/00292  

Åtgärder inom grundskolan för att öka måluppfyllelsen i ämnena 
Svenska, Matematik och Engelska 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av de förslag till åtgärder som 
lämnats från kommunens grundskolor för att öka måluppfyllelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen ett förnyat uppdrag att 
under hösten återkomma till nämnden med en utförligare analys av 
grundorsaker till bristande måluppfyllelse.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att rapportera de åtgärder 
som grundskolorna vidtar för att öka måluppfyllelsen i ämnena svenska, 
matematik och engelska. I ärendet presenterar rektorerna för de skolor med 
högstadium vad de avser att arbeta med för att ge eleverna ökade 
möjligheter att förbättra sina resultat i dessa ämnen. 

De fyra skolornas dokument läggs som bilagor till denna tjänsteskrivelse. 
Futurumskolan har valt att också bifoga den skrivelse de lämnade till 
Skolinspektionen som svar på hur de arbetar för god måluppfyllelse.  

Denna uppföljning är ett steg mot att öka och intensifiera åtgärderna utifrån 
olika analyser, med målet att öka elevers meritvärden och måluppfyllelse. 
För att stärka förvaltningens målinriktade arbete sker också ett 
utvecklingsarbete inom SKL:s projekt ”Leda för resultat” där hela 
ledningsgruppen deltar. Fokus är att förbättra de analyser som ska ske under 
hela elevens skoltid för att i tid sätta in adekvata och riktade åtgärder.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 7, 2016-04-20, BOU 2016/292 nr 22662 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-20, BOU 2016/292 nr 22719 
– Bilagor från grundskolor 
– Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde § 21, 2016-

03-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden tar del av de förslag till 
åtgärder som lämnats från kommunens grundskolor för att öka 
måluppfyllelsen. 

Carl-Johan Torstenson (M): Tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ger förvaltningen ett förnyat uppdrag att under hösten återkomma till  
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BOU § 38 Dnr 2016/00292  

nämnden med en utförligare analys av grundorsaker till bristande 
måluppfyllelse.  

__________ 

Beslut skickas till 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 39 Dnr 2016/00033  

Uppföljning av statsbidrag 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en aktuell sammanställning 
över sökta och eventuellt beviljade statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 8, 2016-04-20, BOU 2016/33 nr 22672 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/33 nr 22307 
– Utredning Statsbidrag 2016, 2016-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 40 Dnr 2016/00411  

Skolpliktsbevakning vårterminen 2016 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av skolpliktskontrollen vårterminen 2016.  

Sammanfattning  
Via kommunens elevregister görs varje vecka en kontroll av skolplikten på 
de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i Håbo kommun. Där hittas 
bland annat barn som är nyinflyttade och barn som går i skola i kommunala 
eller fristående skolor i andra kommuner men där vårdnadshavarna inte har 
meddelat detta till Håbo kommun. Ibland kan barnen också vistas 
utomlands. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp alla barn till dess 
de hittas eller till dess att ärendet överlämnas till annan myndighet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolplikt samarbetar 
förvaltningen med både Försäkringskassan och Skatteverket, 
folkbokföringen, och lämnar i en del fall över uppgifter till dem. 
Myndigheterna tar emot uppgifterna och startar, om så behövs, en egen 
utredning utifrån de lagar som gäller för deras verksamheter.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 9, 2016-04-20, BOU 2016/411 nr 22673 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/411 nr 22314 
– ”Enkät till skolpliktskontroll”. Det frågeformulär som gått ut till 

enheternas rektorer. 
– ”Sammanställning av skolpliktskontroll”. En sammanställning av den 

rådata som inkommit via enkäten 
– Förvaltningens ledningsgrupp 
– Handläggare på förvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Nämnden har tagit del av skolpliktskontrollen vårterminen 
2016. 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare på förvaltningen 
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BOU § 41 Dnr 2016/00471  

Revidering av gällande delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegationsrätten kvarstår för 
förvaltningschef vid medgivande och återkallat medgivande till annat 
sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl, enligt delegations-
ordning beslutad 2015/§ 103.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stryka delegationsordningens 
innehåll gällande kommunalt vårdnadsbidrag.  

Sammanfattning  
Fullgöra skolplikten utomlands 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett handläggningsrutiner vid 
elevers ansökan om att fullgöra skolplikten vid vistelse utomlands. 

Barn- och utbildningsnämnden har enligt gällande delegationsordning 
delegerat till förvaltningschef (med viss möjlighet till vidaredelegering) att 
enligt 24 kap. 23-25 §§ skollagen fatta beslut om medgivande och återkallat 
medgivande till annat sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl. 

Med hänvisning till vad som framkommit i utredningen föreslår 
förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden återkallar delegationen så 
att det ankommer på nämnden att fatta beslut i ärenden enligt 24 kap. 23-25 
§§ skollagen. 

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 
Från och med 1 februari 2016 upphörde lagen om kommunalt 
vårdnadsbidrag (2008:307) att gälla. Hänvisningen till denna lag på sid 3 i 
nämndens delegationsordning och delegationen att fatta beslut enligt lagen 
om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås strykas ur delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 10, 2016-04-21, BOU 2016/471 nr 22725 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-20, BOU 2016/471 nr 22674 
– Förslag till reviderad delegationsordning, 2016-04-20, BOU 2016/471 nr 

22675 
– Natalie Glotz Stade, Elevers utlandsvistelse – analys, JP Infonet 2013-

09-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Yrkar att delegationsrätten kvarstår för förvaltningschef 
vid medgivande och återkallat medgivande till annat sätt att fullgöra  
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BOU § 41 Dnr 2016/00471  

skolplikten vid synnerliga skäl, enligt delegationsordning beslutad 2015/§ 
103. Yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag om stryka 
delegationsordningens innehåll gällande kommunalt vårdnadsbidrag.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 42 Dnr 2016/00015  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att en 
ledamot/ersättare kan anmäla deltagande i workshopen Tobaksfri 
skoltid, den 31 maj 2016.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 
representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 
ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 
nämnden vi uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 13, 2016-04-20, BOU 2016/15 nr 22679 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-20, BOU 2016/15 nr 22678 
– Inbjudan till workshop 31 maj Tobaksfri skoltid - varför och hur?, 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2016-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
beslutar att en ledamot/ersättare kan anmäla deltagande i workshopen 
Tobaksfri skoltid, den 31 maj 2016.  
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BOU § 43 Dnr 2016/00013  

Information från nämndsledamöter  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar från 
verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation: 

Ordföranden informerar från gemensamt arbetsutskott med tekniska 
utskottet då åtgärder för Futurum, Fridegård och ombyggnation av klassrum 
för Gröna Dalenskolan avhandlades. 

Ordföranden informerar från besök på Västerängsskolans årskurs 8:or som 
under en vecka arbetat med projekt Ung företagsamhet. Vid besöket höll 
eleverna slutliga presentationer av sina respektive företag utifrån 
produkt/tjänst, budget, marknadsföring, arbetsmiljö m.m. Diplom delades ut 
för bästa företagsidé och bästa framförande. 

Tommy Berglund (S) har besökt samma projekt på Gransäterskolan och 
Potentia Education. 

Nina Manninen (S) har träffat rektor på Gröna Dalenskolan och pratat 
Hyrpernet, verktyget för planering, utvärdering och uppföljning av eleverna 
måluppfyllelse. Rektor informerade också om planerna på ett utökat 
tvålärarsystem i klassrummet. 

Nina Manninen (S) har också träffat rektor på Fridegårdsgymnasiet och 
upplevde en härlig stämning i skolan! 

Johan Tolinsson (S) har deltagit på ett föräldramöte lett av avlämnande 
rektor Slottsskolan, som går i pension. Skolan planerar för ny möbler och 
uppfräschning av skolgården.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 15, 2016-04-21 BOU 2016/13 nr 22709 

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 44 Dnr 2016/00010  

Uppdragslista 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 
har gett förvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 16, 2016-04-21, BOU 2016/10 nr 22711 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/10 nr 22304  

 

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 45 Dnr 2016/00011  

Remitterade motioner och medborgarförslag  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner 
och medborgarförslag att yttra sig över.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 16, 2016-04-21, BOU 2016/11 nr 22726 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-04, BOU 2016/11 nr 22305  
 

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 46 Dnr 2016/00872  

Uppdrag till förvaltningen 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen att får i uppdrag att kartlägga lärares 
arbetstid; dels tiden för undervisning, dels innehåll och omfattning 
avseende övrig arbetstid.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Berglund (S): Yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen att får i 
uppdrag att kartlägga lärares arbetstid; dels tiden för undervisning, dels 
innehåll och omfattning avseende övrig arbetstid.  
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