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BOU § 1 Dnr 21414  

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärende 9. Fyraårig 

gymnasieutbildning för elever på Kämpeenheten Fridegårdsgymnasiet 

inte tas upp till behandling.  
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BOU § 2 Dnr 2016/00007  

Information från förvaltningsledningen  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

 Rektor och biträdande rektor presenterar Vibyskolan, en skola från 

förskoleklass upp till årskurs 6 med cirka 155 elever. Söktrycket är stort 

och skolan har en stabil och inarbetad personalstyrka. I samband med 

flytt av skolans kök och matsal kommer lokalerna att rustas upp och 

lokalytorna ses över för att skapa en mer flexibel lärmiljö. Vibyskolans 

årskurs 6 har de senaste två åren mottagit skolstipendier för högsta 

genomsnittliga meritvärden. 

 Specialpedagogen informerar om kommunens satsning på ett läs- och 

skrivprojekt med fokus på elever i årskurs F-3. Projektet syftar till att 

inventera vad forskning säger ger gynnsamma effekter för att utveckla 

elevers läs- och skrivförmåga. Material, analysstöd och förslag till 

gemensam modell att använda för att följa upp elevernas läs- och 

skrivförmåga ingår också i projektet. 

 Kommunens kvalitetssamordnare presenterar ny styr- och 

ledningsmodell för Håbo kommun. Modellen ger ett ökat fokus på 

grunduppdraget/kärnverksamheten med mått för att utvärdera 

verksamhetens resultat. 

 Förvaltningschefen informerar om överenskommelse mellan Håbo 

kommun och arbetsförmedlingen om att samverka kring utbildnings- 

och arbetsinsatser för ungdomar och vuxna mellan 16-24 år. Genom 

Delegationen för unga till arbete (DUA) har medel för satsningen 

beviljats. 

 Förvaltningschefen informerar om förändringar i skolorganisationen. 

Rektor för Gröna Dalenskolan går i pension den sista februari. Ny rektor 

har tillträtt och går parallellt i ett par veckor. Rektor för Slottsskolan går 

i pension i vår. Slottsskolan kommer att tillhöra Gransäterskolans 

rektorsområde. Ytterligare biträdande rektortjänst tillsätts. Vid 

vårterminens slut går Västerängsskolans rektor i pension. Tjänsten är 

utannonserad. 
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BOU § 2     Dnr 2016/00007 
 

 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. 

 Förvaltningschefen redovias terminsbetygen, årskurserna 6-9, 

höstterminen 2015. 

 

Redovisning av niornas resultat 

Genomsnittligt meritvärde: Futurum 214,0, Västerängsskolan 195,3 och 

Gransäterskolan 177,2. Behöriga till gymnasiet: Futurum 88,4 procent, 

Västerängsskolan 86,4 procent och Gransäterskolan 68,8 procent. Nått 

målen i alla ämnen: Futurum 75,8 procent, Västerängsskolan 62,7 

procent och Gransäterskolan 41,7 procent. 

 Förvaltningschefen informerar om att det diskuteras att ta bort 

indelningen i Kämpe och Fride på Fridegårdsgymnasiet. Bakgrunden är 

att både elever och personal gett uttryck för önskemål om att samlas 

under Fridegårdsgymnasiet. 

 Förvaltningschefen informerar om att planering pågår inför flytt av all 

vuxenstudieverksamhet, inklusive svenska för invandrare (SFI) till 

Upplands Bro gymnasium.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 3, 2016-02-10, BOU 2016/7 nr 21274 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-15, BOU 2016/00010 nr 20648 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 3 Dnr 2016/00008  

Delegationsbeslut 2016 

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 2015-10-21--2016-01-15 

gäller: 

- Mottagande av barn annan kommun - fria valet 

- Beslut om tilläggsbelopp gymnasieskola 

- Beslut om tilläggsbelopp, fristående grundskola 

- Beslut om tilläggsbelopp, kommunal grundskola 

- Beviljad ansökan Komvux, Upplands Bro 

- Delvis beviljad ansökan NTI 

- Beviljad ansökan SVOK 

- Beviljad ansökan Komvux, Håbo kommun 

- Avslagen ansökan yrkesvux 

- Beslut om mottagande till SFI 

- Beviljad ansökan vux, Stockholm 

- Beviljad ansökan vux, Sigtuna 

- Beviljad ansökan NTI 

- Beviljad ansökan till IM Håbo kommun 

- Beslut om behovsgrupp gymnasiesärskola 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 3 Dnr 2016/00008  

- Beslut om skolskjuts 

- Beslut om mottagande till Hermods 

- Beslut om mottande till målutbildning Kista 

- Beslut om Yrkesplugget 

- Avslagen ansökan BSK Håbo 

- Avslagen ansökan Vreta gymnasium 

- Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

- Beslut om grundbelopp, grundskola 

- Beslut om grundbelopp, förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

- Beslut om ersättning för förlängd utbildning 

- Beslut om reseersättning 

- Beslut om placering/utökad tid i förskola på grund av familjens situation 

- Beslut om placering i fritidshem på grund av familjens situation 

- Svar på Barn- och elevombudsärende vid Slottsskolan 

- Yttrande över Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola i 

Futurum och Vibyskolan, efter tillsyn 

- Yttrande över Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola i 

Gröna Dalenskolan, efter tillsyn 

- Yttrande över Skolinspektionens beslut för förskoleklass och 

grundsärskola i Gröna Dalenskolan, efter tillsyn 

- Yttrande över Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola i 

Gransäterskolan, efter tillsyn 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 4, 2016-02-10, BOU 2016/8 nr 21279 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-10, BOU 2016/8 nr 20866 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2016-01-25
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BOU § 3     Dnr 2016/00008  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna. 
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BOU § 4 Dnr 2016/00009  

Anmälningsärenden 2016 

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, 2016-02-10, BOU2016/9 nr 21280 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-14, BOU 2016/nr 20657 

– Sammanställning av anmälningsärenden, 2016-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 5 Dnr 2016/00017  

Årsredovisning 2015 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 

2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning och kommunala musikskola. 

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för 2015 på 6,3 mkr. 

De olika verksamheterna redovisar olika resultat. De totala förskole- och 

gymnasieverksamheterna redovisar överskott samtidigt som den totala 

grundskoleverksamheten redovisar underskott. I underskottet finns den extra 

utbetalning till de fristående skolorna med som avser utfall 2012 och budget 

2013 samt utfall 2013 och utfall 2014, totalt 1,2 mkr. 

Under året har två nya förskolor invigts. Gröna Dalenskolan har fortsatt att 

utöka för att bli en skola med årskurserna F-9. 

Inom Håbo kommun upplevs arbetsmiljön och tryggheten för barn och 

elever som god. Förskoleverksamheten får något bättre resultat än 

skolverksamheten under året. 

Höstterminen har präglats av ett stort tryck kring mottagandet av nyanlända 

barn och ungdomar. Det har medfört en större efterfrågan på undervisning 

inom förberedelseklass på grundskolan, språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet och inom SFI.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-09, BOU 2016/17 nr 21256 

– Årsredovisning 2015 (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 

årsredovisning 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

______________ 
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BOU § 5 Dnr 2016/00017  

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschefen 

Budgetansvariga 

Förvaltningsekonomen 
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BOU § 6 Dnr 2015/00396  

Uppföljning av intern kontroll år 2015 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern 

kontroll 2015.  

Sammanfattning  

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan för 

intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika 

verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets-

bedömning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur stor 

sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 

skulle få för verksamheten. 

Planen för intern kontroll 2015 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 

arbetsområden som förvaltningen prioriterat för året; det systematiska 

kvalitetsarbetet och den pågående inkluderingsutbildningen. Kontrollerna 

bygger också på de förelägganden om åtgärder som Skolinspektionens 

tillsyn under våren 2015 resulterade i. 

Resultatet av kontrollerna återrapporteras vid årsbokslut och delårsbokslut. 

Förvaltningen har följt upp planen för intern kontroll 2015.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 7, 2016-02-08, BOU 2015/396 nr 21227 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-15, BOU2015/00396 nr 20690 

– Plan för intern kontroll 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan 

för intern kontroll 2015.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och utbildningsnämndens revisor 
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BOU § 7 Dnr 2015/00669  

Synpunkter 2015 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning  

En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 

kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 

tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 

av inkomna synpunkter, idéer och förslag liksom de åtgärder man 

genomfört, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och 

dels i samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 

synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, idéer och förslag 

från januari – augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-

december samtidigt med årsbokslutet. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 

återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och 

beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 

diskussioner inför kommande budgetår.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 8, 2016-02-10, BOU 2015/669 nr 21262 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-11, BOU 2015/669 nr 20584 

– Synpunktsrapport för 2015, januari-december, 2016-01-13, BOU 

2015/669 nr 20636 

– Kartläggning av inkomna synpunkter gällande otrygg 

förskola/skolmiljö, brister i undervisning/bristande studiero/brister i 

studiemiljö, samarbete/bemötande information samt brister i säkerhet 

inne- och utemiljö 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 8 Dnr 2015/01158  

Rapport - Handlingsplan för ökad integration 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

Reservationer 

Linnea Bjuhr (SD): Reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 (§ 54) att anta ett integrations- 

och flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 

integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka 

ut en riktning för framtiden. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

tillsammans med representanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit 

fram en första handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner 

ska genomföras.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 10, 2016-02-10, BOU 2015/1158 nr 21267 

– Tjänsteskrivelse, 2015-12-21, BOU 2015/01158 nr 20595 

– Integrations- och flyktingpolitiskt program KS2014/81 nr 2015.33 

– Handlingsplan för ökad integration 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Owe Fröjd (BåP): Bifaller ordförandens förslag med tilläggsyrkande att 

förvaltningen ges i uppdrag att samhällsinformation ingår i introduktionen 

av nyanlända elever inom Håbo kommuns skolformer. 

Linnea Bjuhr (SD): De delar av rapporten som berör barn- och 

utbildningsnämnden avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget om att godkänna rapporten mot förslaget om 

att avslå de delar av rapporten som berör barn- och utbildningsnämnden. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller 

tilläggsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 

tilläggsyrkande att förvaltningen ges i uppdrag att samhällsinformation 

ingår i introduktionen av nyanlända elever inom Håbo kommuns 

skolformer.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 8 Dnr 2015/01158  

Protokollsanteckning 

Linnea Bjuhr (SD): I rapporten ingår en handlingsplan som Barn och-

utbildningsförvaltningen tillsammans med representanter från övriga 

förvaltningar och styrelser tagit fram. Jag anser att det är felaktigt att 

nämnden får en rapport på dagordningen istället för ett remitterat ärende 

som vi kan ta ställning till på ett helt annat sätt.  

 

Det här kommer innebära stora kostnader för Håbo kommun, och det 

klokaste är att inte öppna upp för än större invandring till Håbo kommun. Vi 

ser redan vilka stora ekonomiska och sociala problem det medför.  

 

Jag bedömer att denna handlingsplan syftar till att mer resurser ska satsas på 

massinvandringen till vår kommun, och jag det är inte en utveckling som jag 

och Sverigedemokraterna kan ställa upp på. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag på att de delar av rapporten som 

berör barn och utbildningsnämnden avslås.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 9 Dnr 2016/00020  

Rapport - aktuell situation angående nyanlända flyktingar 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens rapport 

Sammanfattning  

I denna rapport anges situationen den 14 januari 2016. Uppgifterna kan 

ibland variera från dag till dag. Det beror bland annat på att elever som 

kommer till våra skolor plötsligt placeras i en annan kommun. Det gör att ett 

antal elever börjar och slutar kontinuerligt.   

På gymnasiet språkintroduktionsprogram (Sprint) finns just nu 41 inskrivna. 

12 ytterligare förväntas börja vecka 3. Återstår 5 elever som för närvarande 

inte kan erbjudas skolgång. Det beror på att lokaler inte är klara för fler 

elever. Om nya lokaler blir klara kan de förhoppningsvis börja i februari.  

På grundskolan finns 41 nyanlända elever som börjat det senaste året varav 

21 elever är asylsökande just nu.  Ytterligare 4 elever kommer börja skolan 

de närmaste veckorna, senast i februari. De som tar emot just nu är 

Futurumskolan, Gransäterskolan och Gröna Dalenskolan.  

För närvarande är det stora problemet att det är tillgången på lärare i 

Svenska som andra språk (SVA) saknas och är den stora utmaningen. Det 

pågår också diskussioner om SFI kan förläggas till grannkommunen eller 

upphandlas, vilket skulle på sikt innebära att Fridegård i så fall kan 

omdirigera personal till att jobba med SPRINT-eleverna, vilket är mycket 

behövligt.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 11, 2016-02-10, BOU 2016/20 nr 21269 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-10, BOU 2016/00020 nr 20744 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 

rapport.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 10 Dnr 2016/00032  

Uppföljning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn  

Beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Skolinspektionen genomförde en ordinarie tillsyn i Håbo kommun under 

2015. Efter inspektionen fattade Skolinspektionen ett antal beslut som i de 

flesta fall innehöll ett antal förelägganden om att åtgärda brister. För att ge 

nämnden en uppfattning om läget när det gäller uppföljningen av de 

åtgärder som är en följd av dessa förelägganden presenteras här en översikt 

över läget i Skolinspektionens uppföljning.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 12, 2016-02-10, BOU 2016/32 nr 21268 

 Tjänsteskrivelse, 2016-01-26, BOU 2016/32 nr 20884 

 Utredning ” Uppföljning av läget i Skolinspektionens regelbundna 

tillsyn” 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 11 Dnr 2016/00033  

Statsbidrag 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en aktuell sammanställning 

över sökta och eventuellt beviljade statsbidrag.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-26, BOU 2016/32 nr 21270 

– Utredning, 2016-01-11, BOU 2016/33 nr 20587 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 12 Dnr 2016/00015  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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. 

Barn- och utbildningsnämnden har inte några inbjudningar att utse 

representanter till.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 12, 2016-02-10, BOU 2016/15 nr 21271 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-25, BOU 2016/00015 nr 20869 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 13 Dnr 2016/00013  

Information från nämndsledamöter  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

 Carl-Johan Torstenson (M) och Tommy Berglund (S) informerar från 

uppföljande intervju av Skolinspektionen med anledningen av deras 

regelbundna tillsyn av Håbo kommuns skolor. 

 Tommy Berglund (S) har deltagit på föräldrarådsmöte på 

Gransäterskolan. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-25, BOU 2016/13 nr 20842 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 14 Dnr 2016/00010  

Uppdragslista 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 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 17, 2016-02-10, BOU 2016/10 nr 21272 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-14, BOU 2016/00010 nr 20648 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-02-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 15 Dnr 2016/00011  

Remitterade motioner och medborgarförslag  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 

och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 

remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

– Ärende 18, 2016-02-10, BOU 2016/11 nr 21273 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-14, BOU 2016/00011 nr 20658 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 

 


