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BOU § 14 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser till justerare att 
jämte ordförande vara justerare av dagens protokoll. Justering äger rum den 
6 mars kl. 16:45. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 
tillsammans med ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde.  
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BOU § 15 Dnr 2019/00061  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2019-02-27 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Michael Andersson, 
projektledare på fastighetsavdelningen, närvaro- och yttranderätt under 
punkt 3 vid dagens sammanträde.  
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BOU § 16 Dnr 2019/00052  

Ombyggnation av Futurum 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att stödja förvaltningens förslag 
med att öka kapaciteten i klassrummen, samt att förlägga grupprummen i 
klassrummen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-06-11, dnr 2018/00244, att utöka 
investeringsbudgeten för att rymma ytterligare 90 elever på Futurum. 
Beslutet innebär att skolan kan ha ytterligare en parallell motsvarande 30 
elever i varje klass åk 7-9. I det fortsatta arbetet mellan verksamheten och 
tekniska förvaltningen har det framkommit förslag på utvecklingsområden 
avseende lärmiljön och kapaciteten som har bäring på framtida ekonomiska 
och pedagogiska effekter.  

För att kunna möta elevkullarnas upp och nedgång över tid behöver 
klassrummen vara anpassade för, och ha kapacitet i form av ventilation för, 
att kunna ta emot upp till 32 elever, samt upp till två vuxna.   

För att kunna arbeta med tillgänglighet i våra lärmiljöer, och främja en 
inkludering där elever med olika behov kan komma till sin rätt, har 
verksamheten valt att föreslå projektet att förlägga grupprummen som en del 
av klassrummet.  

Förslagen ger en bättre lärmiljö, gör att skolan på ett bättre sätt kan 
tillgodose elevers olika behov, och ger lärare bättre förutsättningar att ha en 
bra överblick över sina elever. Det gör också att de pelare som finns i skolan 
kan förläggas utanför klassrummet, vilket inte skulle vara möjligt annars. 

I framtagandet av ovanstående förslag har medarbetare på skolan 
tillsammans med skolledning och fackliga representanter varit delaktiga.  

Ovanstående innebär en ökad investeringskostnad, motsvarande ca 5 
miljoner kronor, som kommer att kunna finansieras genom omfördelning av 
medel hos tekniska nämnden, i enlighet med underhandskontakt med 
tjänstemän i förvaltningen.    

Förvaltningen kommer att kunna räkna hem den ökade kostnaden genom att 
öka kapaciteten, med som mest ytterligare 24 platser (totalt 114 platser) om 
alla klasser skulle fyllas maximalt, vilket gör att kostnaden per elev minskar 
motsvarandet totalt ca 1,8 miljoner kronor per år. Troligt är dock att räkna 
med hälften, vilket motsvarar 900 tkr per år. Den ökade årshyran förväntas 
inte att öka med motsvarande summa.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-22, BOU 2019/00052 nr 55238. 
KF Protokoll, 2018-06-11, § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att stödja förvaltningens förslag med 
att öka kapaciteten i klassrummen, samt att förlägga grupprummen i 
klassrummen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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BOU § 17 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschefen för förskola informerar om den digitala resa som nu 
pågår inom verksamheten.  

Vidare informerar verksamhetschefen barn- och utbildningsnämnden om 
nuläget för Skogsbrynets förskola. 

Verksamhetschefen för grundskola informerar om att just nu är det 
nationella prov som är aktuella och som kommer att fortlöpa under hela 
våren. Förvaltningen har även initierat till samrättning av de nationella 
proven för årskurs 9 och informerar om vad det innebär. 

Vidare berättar verksamhetschefen om att förvaltningen har sett över 
anvisningsområdena inför årets skolval på grund av ett ökat antal 
förskoleelever som ska placeras. 

Barn- och utbildningsnämnden informeras om det föräldramöte som 
verksamhetschefen för grundskola ska ha på Vibyskolan gällande 
ombyggnationen på skolan. 

Verksamhetschefen för gymnasiet informerar om gymnasievalet. 

Verksamhetschefen för barn- och elevhälsan informerar om den utveckling 
som elevhälsan arbetar med för att säkerställa likvärdighet för elever inom 
verksamheten.  

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts tillsammans med BunSam gällande Samrättning av Nationella 
prov åk 9 – förutsättningar, Läs – och skrivprojektet 4 – 6 – förutsättningar, 
Vibyskolan – egen skola samt rekryteringsprocessen, Gröna Dalen – 
tillsättning av ny rektor och Lärarlönelyftet.  

Vidare ger förvaltningschefen information om att man har haft möten med 
samtliga fristående grundskolor i kommunen och kommer att ha ytterligare 
möte under mars månad. 
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Barn- och utbildningsnämnden informeras om det kommande besöket från 
Skolinspektionen på Gröna Dalen och Futurum. 

Verksamhetschef för gymnasiet ger barn- och utbildningsnämnden en 
presentation av Håbo kommuns vuxenutbildning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-22, BOU 2018/04110 nr 55234.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 18 Dnr 2018/02212  

Ansökan om att ta med grundbelopp utomlands 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår vårdnadshavarnas ansökan om att 

ta med grundbelopp till en skola utomlands. 
2. Barn- och utbildningsnämnden avslutar ärendet.  

Sammanfattning  
Vårdnadshavarna till  har ansökt om att få 
använda det grundbelopp som använts för att bekosta elevens 
utbildningsplats på Futurum, för att bekosta en del av en utbildningsplats på 
en skola utomlands. Ansökan avser en förfrågan om att ta med elevens 
grundbelopp för att delvis bekosta en utbildningsplats på Sotogrande 
International School, belägen i Spanien.  

Det finns ingen skyldighet för en hemkommun att bekosta skolgång på 
skolor utomlands utanför det offentliga skolväsendet, varken enligt 
skollagen (2010:800) eller enligt annan lagstiftning. En nämnd kan dock 
anta regler som tillåter att grundbelopp används för att helt eller delvis 
bekosta en utbildningsplats på en skola utomlands, samt under vilka 
förutsättningar det i sådana fall kan göras. Barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat att inte anta några regler om att ta med grundbelopp (skolpeng) 
till en skola utomlands (BOU dnr 2018/02938). 

Med anledning av att det inte finns en skyldighet att bekosta skolgång i 
skolor utomlands och att barn- och utbildningsnämnden beslutat att inte anta 
några regler om att grundbelopp kan användas för att bekosta en 
utbildningsplats på en skola utomlands, ska ansökan avslås. 

En redogörelse för ärendet ges muntligt under sammanträdet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-14, BOU 2018/02212 nr 55119. 
Protokollsutdrag, 2018-10-31, BOU § 112 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår vårdnadshavarnas ansökan om att ta 
med grundbelopp till en skola utomlands. 

Barn- och utbildningsnämnden avslutar ärendet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Rasmus Kraftelid (M) meddelar jäv i ärendet.  

Zinaida Belonoshko (SD) träder in som tjänstgörande ersättare för Rasmus 
Kraftelid (M) under ärendet.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Vårdnadshavare till  
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BOU § 19 Dnr 2019/00060  

Årsredovisning 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 2018 
och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för bortbyggandet av skola 2000 på 
Gröna Dalenskolan. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för ombyggnationen på 
Fridegårdsgymnasiet. 

4. Paragraferna justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning, med tillhörande barn- och elevhälsa. Inom nämndens 
ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala musikskolan. 

Verksamhet förskola har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att 
säkerställa god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. I augusti 
öppnades förskolan Frösundavik som blir kommunens största förskola. 

För femte året i rad förbättras resultatet för grundskolan och skolorna har 
ökat sina resultat avsevärt. Håbo kommun hamnar på plats 50 av 290 
kommuner i Sveriges kommuners och landstings årliga rankning. Fler elever 
i årskurs 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen och andelen elever som är 
behöriga till gymnasiet har också ökat.  

För tredje året i rad tog Fridegårdsgymnasiet hem det prestigefyllda priset 
som Årets UF-företag i Uppsala län. 

Ett intensivt arbete har pågått under året för att minska budgetunderskottet 
som redovisades inför 2018. Förvaltningens verksamheter har arbetat med 
åtgärder för att närma sig en budget i balans. Totalt redovisar 
verksamheterna för hela år 2018 ett underskott på cirka 12,4 miljoner 
kronor. 

Gröna Dalenskolans ombyggnation pågår och färdigställs under 2019. Av 
de budgeterade kostnaderna kvarstår 4 048 000 kronor att budgetera om till 
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2019. Även ombyggnation för fler klassrum på Fridegårdsgymnasium ska 
ombudgeteras med 1,6 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-06, BOU 2019/00060 nr 55464. 
Årsredovisning 2018 (Barn- och utbildningsnämnden).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 2018 
och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för bortbyggandet av skola 2000 på 
Gröna Dalenskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för ombyggnationen på 
Fridegårdsgymnasiet. 

Paragraferna justeras omedelbart.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom  
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BOU § 20 Dnr 2019/00059  

Utfall av nyckeltal 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och uppdrar åt 
förvaltningen att följa och analysera de officiella och regionala nyckeltalen 
vid årsredovisningen.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa och 
analysera de interna nyckeltalen, baserade på egen statistik, tillsammans 
med delårsuppföljningarna.  

Sammanfattning  
Att följa ett antal utvalda nyckeltal utgör en del i analysarbetet av det 
ekonomiska utfallet. De interna nyckeltalen, baserade på egen statistik, 
redovisas för nämnden tillsammans med delårsuppföljningarna och de 
officiella och regionala nyckeltalen vid årsredovisningen. De officiella och 
regionala nyckeltalen tas fram årligen och följs således på årsbasis. 

Lärartätheten ligger på ungefär samma nivå från 2015 och framåt. 
Jämförelsen visar att Håbo kommun har högre lärartäthet än kommuner med 
strukturella likheter. 

Den officiella statistiken gällande inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 
är inte helt korrekt för Håbo kommun. Den inrapporterade statistiken 
omfattar inte all pedagogisk personal som arbetar i förskolans barngrupper. 
Statistiken för 2018 kommer att visa korrekta och jämförbara siffror.  

Medianlönen för lärare i grundskolan har ökat markant från 2017 till 2018 i 
jämförelse med alla kommuner i regionen, Ökningen är 5 % för lärare i 
grundskolans tidigare år respektive 5,7 % för lärare i senare år. Detta kan 
jämföras med medianlönen i regionen som har ökat med 3,6 % respektive 
4,6 %. Ökningen för förskollärare och gymnasielärare skiljer sig inte lika 
markant från regionen. 

Ett antal internt framtagna nyckeltal för respektive grundskola kommer att 
följas upp från år 2019. Denna statistik har inte följts tidigare och ingen 
jämförelse med tidigare statistik kan därför göras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-24, BOU 2019/00059 nr 55322 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och uppdrar åt 
förvaltningen att följa och analysera de officiella och regionala nyckeltalen 
vid årsredovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa och 
analysera de interna nyckeltalen, baserade på egen statistik, tillsammans 
med delårsuppföljningarna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 21 Dnr 2019/00062  

Val av representant till den politiska styrgruppen för 
närvårdssamverkan i Håbo 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Rasmus Kraftelid (M) till 
representant i den politiska styrgruppen för närvårdssamverkan i Håbo.  

Sammanfattning  
Håbo kommun och Region Uppsala har sedan 2014 arbetat gemensamt med 
att främja samverkan mellan kommunen och regionen i de hälso- och 
sjukvård och vård- och omsorgsprocesser som tangerar varandra. Sedan 
2014 finns en samfinansierad tjänst som närvårdsstrateg anställd med 
placering i kommunen.  
Närvårdssamverkan omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande 
och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-28, BOU 2019/00062 nr. 55359.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Rasmus Kraftelid (M) till 
representant i den politiska styrgruppen för närvårdssamverkan i Håbo.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Närvårdsstrateg 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 22 Dnr 2019/00054  

Kontaktpolitiker inom skola och förskola, mandatperioden 2018-
2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa kontaktpolitiker inom 
skola och förskola, mandatperioden 2018-2022. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
kontaktpolitikernas uppdrag och verksamhetsområden samt skapar regelverk 
för kontaktpolitiker inom skola och förskola.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar möjligheten att införa 
kontaktpolitiker för mandatperioden 2018-2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-30, BOU 2019/00054 nr 55391. 
Riktlinjer för kontaktpolitiker inom förskola och skola, mandatperioden 
2018-2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Anders Ekelöfs (SD) önskemål om att 
införa kontaktpolitiker inom skola och förskola, mandatperioden 2018-2022. 

 

Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa kontaktpolitiker inom 
skola och förskola, mandatperioden 2018-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
kontaktpolitikernas uppdrag och verksamhetsområden samt skapar regelverk 
för kontaktpolitiker inom skola och förskola.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 23 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är sammanställningar av incidentrapporter, 
skolinspektionsärenden, klagomålsärenden och tillbud- och skaderapporter. 

Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av intresse för barn- 
och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart de inkommit till 
förvaltningen. 

Delar av sammanställningarna redovisas muntligen till barn- och 
utbildningsnämnden under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-21, 2019/00047 nr 55219. 
Incidentrapport 2018-11-06- 2018-12-31 
Incidentrapport 2019-01-01- 2019-01-28 
Tjänsteanteckning Skolinspektionsärenden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 24 Dnr 2019/00046  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

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

Sammanfattning  
Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 
utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i ett protokoll från den som besluten har 
anmälts till. Protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten är därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga det aktuella delegationsbeslutet.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem, 
Ciceron. 

De beslut som fattas under perioden 2018-11-06- 2019-01-28 gäller: 

Klagomål mot utbildningen 

Grundbelopp fristående förskola 

Grundbelopp fristående grundskola 

Grundbelopp fristående gymnasieskola 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-11-06-2019-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 25 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på 
förvaltningens utbildningsdagar 26 mars och 21 maj 2019 med arvode.  

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 vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan till utbildningsdagar våren 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på 
förvaltningens utbildningsdagar 26 mars och 21 maj 2019 med arvode.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 26 Dnr 2019/00037  

Uppdragslista 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-22, BOU 2019/00037 nr 55241.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 27 Dnr 2019/00038  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-22, BOU 2019/00038 nr 55242.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 28 Dnr 2019/00034  

Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Thomas Moore (SD) informerar om att Kyrkorådet i Häggeby tidigare fick 
besök från skolan och att de önskar att detta återupptas. Besöket skulle 
innefatta ett besök på museum samt i kyrkan. Kyrkorådet är villiga att stå 
för kostnaden för busstransport. 
Verksamhetschefen för grundskolan tar med sig frågan ut till 
verksamheterna för vidare hantering. 

Johan Jakobsson (C) informerar om att den portal som vuxenstuderande 
loggar in på inte har svenska som val av språk.  
Verksamhetschefen för gymnasiet meddelar att det tidigare har funnits men 
tar med sig frågan för vidare hantering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019- 01-22, BOU 2019/00034 nr 55237.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag på beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 29 Dnr 2019/00022  

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Johan Jakobsson (C) informerar om att vårdnadshavare har svårt att ta del av 
information, till exempel veckobrev, som lärarna skickar genom IST. Han 
undrar om det finns möjlighet för vårdnadshavarna att få en notifiering från 
IST i samband med utskicket.   

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om den möjlighet som finns och 
tar med sig frågan för vidare hantering. 

Thomas Moore (SD) ställer frågor kring vårdnadshavarnas deltagande på 
skolornas föräldramöten och den minskande närvaron på dessa, då han själv 
uppmärksammat detta. 

Verksamhetschefen för grundskola bekräftar att det kan vara en utmaning att 
få vårdnadshavarna att komma på föräldramöten och berättar vad det kan 
bero på.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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