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Ewa Johansson, rektor, Futurum/Vibyskola 
Björn Tideman, utredare 
Catarina Lindsko g, biträdande rektor Gransäterskolan § 20 
Yvonne Dalberg Borgström, cheflokalvården § 20 

Anders Nilfjord 
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Seheterare -~~-~.--
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 20 Information från förvaltningsledningen 

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 22 Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

§ 23 Månadsuppföljning februari 2014, skolnämnden 

§ 24 Ekonomisk redovisning per enhet, per 31 december 2013 

§ 25 Årsrapport över tillsynen av fristående förskolor 2013 

§ 26 Utredning av medel för att stödja föreningar och organisationer 

§ 27 Val av ombud och ersättare til NTA Produktion och Service ekonomiska förenings års
stämma2014 

§ 28 Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a ldass i skolan, motio
närer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

§ 29 skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviseringsstrategi 

§ 30 Uppdragslista 

§ 31 Remitterade motioner och medborgarförslag 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 20 SKN 2014/2 

Information från förvaltningsledningen 

Chefen för lokalvården informerar om hur städningen är organiserad för 
kornmunens fårskolor och skolor. 

Rektor och biträdande rektor för Gransäterskolan informerar om fem 
forskningsbaserade strategier som skolan använder som metoder. Det 
handlar om kollegahandledning, elevcoachning, estetiska lärprocesser, 
elevledda utvecklingssamtal och informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Slcolledningen beskriver också en del 
utmaningar som skolan har med att öka skolmotivationen för vissa av 
eleverna. 

Rektor för Futurum beskriver aktuella arbetsmiljöfrågor i skollokalerna 
som håller på att åtgärdas eller planerar att åtgärdas. Rektor infmmerar 
också om skolans åtgärder och arbete kring elevärenden som rör 
kränkande behandling och/eller skolsituationen, som vårdnadshavare 
anmält till Skolinspektionen. 

Utredaren rapporterar från pågående utredning om nya rutiner för arbetet 
med kränkande behandling/ diskriminering. 

Utvecldingsledaren informerar om att Nybyggets förskola kornmer att 
erbjuda omsorg på obekväm arbetstid från och med l september 2014. 
De förskolebarn som har behovet av omsorg på obekväm arbetstid 
kornmer även dagtid att vara placerade på Nybygget. Skolbarn med 
behov kornmer efter fritids att skjutsas till Nybygget. 

Utvecklingsledaren informerar om aktuella planer och åtgärder för 
förvaltningens förskole- och skollokaler. 

Förvaltningschefen redogör för att kostnadskalkylen för att bygga stöne 
klassrum på Västerängsskolan i samband övrig renovering ryms inom 
ramen för de projektmedel som tilldelats. 

Förvaltningschefen informerar om aktuellt kring ensamkommande 
flyktingbarn. I dagsläget har Håbo kornmun inte några barn placerade 
vid boendet i Ekolsund. På gymnasiet forbereds en språkintroduktion till 
introduktionsprogrammet. Ett antal utbildningsplatser på Biskops Arnö 
förbereds också. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsarn. 
Arbetstagarorganisationerna har inga invändningar mot förslagen till 
beslut i de ärenden skolnämnden för dagen har att ta ställning till. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2014.1135 



HÅBO-
KoMMuN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 20 SKN 2014/2 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden noterar informationen. 

Beslut 

l. Skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1135 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 21 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SKN 2014/3 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2014-03-28, SKN2014/3 m 2014.1001 

- Sammanst~llning av delegationsbeslut, 2014-03-14 

10 kap 32-33 §§ SL nr 298, Beslut om skolslguts 2014.294 SKN 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) fdr << Pulskydd >>,Björn 
T ideman 

2014-04-07 
26 kap 11 § SL nr l, Beslut i tillsynsärenden för 2014.406 SKN 
fristående verksamhet (anmärkning) solhems 
fdrskola, Viveca Ejnefjäll Strömberg 
Tillsyn solhems fdrskola 2014/31 2014-04-07 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 113, Beslut om 2014.416 SKN 
skolslguts med hänsyn till trafikfdrhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) fdr << Pulskydd >>, 
Björn Tideman 

2014-04-07 
10 kap 32 och 40 §§ SL m 114, Beslut om 2014.424 SKN 
skolskjuts med hänsyn till trafikfdrhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) För<< Pulskydd >>, 
Björn Tideman 

2014-04-07 
10 kap 32-33 §§ SL nr 299, Beslut om skolskjuts 2014.518 SKN 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) fdr << Pulslcydd >>,Björn 
Tideman 

2014-04-07 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

<4//ru~r . L- ,.L" 

2014-02-03 

B J TID 
2014-02-04 

vs 
2014-02-04 

B J TID 
2014-02-04 

B J TID 
2014-02-12 

B J TID 

Nr2014.1140 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 21 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

6 kap 10 § SL nr 3, INCIDENTRAPPORT-
Anmälan om diskriminering/kränkande 
behandling, Ewa Johansson 

10 kap 32-33 §§ SL nr 300, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,B j öm Ticteman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 301, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) får<< Pulskydd >>,Björn 
Ticteman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 302, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) får<< Pulskydd >>,Björn 
Ticteman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 303, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) För<< Pulskydd >>, 
Björn Ticteman 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 115, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) får<< Pulskydd >>, 
Björn Ticteman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 304, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) får<< Pulskydd >>,Björn 
Ticteman 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

2C//;Of11/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2014/3 

2014.541 

2014.624 

2014.625 

2014.626 

2014.627 

2014.631 

2014.644 

SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 

SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

2014-02-13 

EWJOH 
2014-02-19 

BJTID 
2014-02-19 

BJTID 
2014-02-19 

BJTID 
2014-02-19 

BJTID 
2014-02-19 

BJTID 
2014-02-20 

BJTID 

Nr 2014.1140 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 21 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 5 § SL nr 69, Beslut om placering eller 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >> , Bigitta Gustafsson 
Utökad tid i forskola for<< Pulskydd >> 
8 kap 5 § SL nr 70, Beslut om placering eller 
utökad tid i fOrskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >>, Bi'gitta Gustafsson 
Utökad tid i forskolan for << Pulskydd >> 
8 kap 5 § SL nr 71, Beslut om placering eller 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >>, Bigitta Gustafsson 

lO kap 32-33 §§ SL nr 305, Beslut om avgift for 
tillsyn Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid avslag 
av färdvägens längd (anvisade skola) for<< 
Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

10 kap 32-33 §§ SL nr 306, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) fcir << Pulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 72, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag, Helena 
Johansson 

Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande behandling., Ewa 
Johansson 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 34, Beslut om 
tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder till 
fristånde verksamhet MIU-skolan << Pulskydd >> 
, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
friståendeverksamhet 2014 MIU<< Pulskydd >> 
lO kap 37 och 39 §§ SL nr 35, Beslut om 
tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder till 
fristånde verksamhet MIU-skolan HT 2013 << 
Pulskydd >>Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp for extraordinära stödåtgärder ht 13 
MIU-skolan << Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

1</I;Jt!l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2014/3 

2014.692 

2014/39 
2014.696 

2014/40 
2014.698 

2014.702 

2014.704 

2014.711 

2014.727 

2014.741 

2014/19 

2014.743 

2013/193 

SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 
SKN 

2014-04-07 

SKN 

2014-04-07 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2014-02-25 

BIGUS 
2014-02-25 

BIGUS 
2014-02-25 

BIGUS 
2014-02-25 

vs 
2014-02-25 

vs 
2014-03-14 

HEJOH 
2014-02-27 

EWJOH 
2014-03-04 

HAELM 

2014-03-04 

HAELM 

Nr 2014.1140 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 21 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

SKN 2014/3 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1140 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 22 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
skolnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2014-03-8, SKN 2014/4 nr 2014.1008 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-03-14 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1141 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2014/7 

Månadsuppföljning februari 2014, skolnämnden 

Sammanfattning 
2014 års första helårsprognos visar underskott, men eftersom prognosen 
innehåller ett antal osäkra faktorer och förvaltningen arbetar med att 
säkerställa uppföljningen, så lämnas inga belopp vid detta tillfälle. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämm;len godkänner redovisningen av månadsuppföljning 
för februari 2014. 

Catherine Öhrqvist (M): Skolnämnden godkänner inte redovisningen av 
månadsuppföljning för februari 2014, då den inte redovisar några belopp. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skolnämnden 
bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2014-03-28, SKN 2014/7 nr 2014.999 

- Månadsuppföljning feb 2014, skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning för 
februari 2014. 

Reservationer 
Catherine Öhrqvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine 
Öhrqvists förslag. 

Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine 
Öhrqvists förslag. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

JUSTERARE . EXPEDIERAD 

/71(/ rv1 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1143 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 24 SKN 2013/9 

Ekonomisk redovisning per enhet, per 31 december 2013 

Sammanfattning 
Enligt uppdrag av skolnämnden redovisas ekonomisk prognos per enhet i 
samband med delårsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden godkänner ekonomisk redovisning per enhet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2014-03-31, SKN2013/9 nr 2014.1028 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-31, SKN2013/9 nr 2014.912 
Ekonomisk redovisning per enhet, per 31 december 2013 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner ekonomisk redovisning per enhet. 

Bes l utsexped ieri n g 
Förvaltningschefen 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer 
Ekonomerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1145 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 25 SKN 2014/31 

Arsrapport över tillsynen av fristående förskolor 2013 

Under hösten 2013 genomfördes en tillsyn vid Solhems förskola. I den 
ordinarie tillsynen skulle, enligt planen Solhems och Trollflöjtens förskolor 
få tillsyn under 2013. Eftersom en ny utvecklingsledare med ansvar för 
genomförande av denna process har tillträtt under sen vår 2013 har inte 
de1ma tillsyn hunnit genomföras utan flyttats till2014 plan för tillsyn. 

Någon riktad tillsyn har inte gjorts under läsåret 2013. 

Förvaltningen bifogar rapport fi:ån 2013 års tillsyn av Håbo kommuns 
fristående verksamheter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner skolförvaltningens rapport från 2013 
års tillsyn av Håbo kommuns fristående verksamheter och lägger rapporten 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2014/31, SKN2014/31 m 2014.1013 
Tjänsteskrivelse, 2014/31, SKN2014/31 m 2014.863 
Beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet (anmärlming) 
Solhems förskola, 2014-02-04, SKN2014/31 m 2014.406 
Tillsynsrapport för förskolan Solhem, 2014-02-04 SKN2014/31 m 
2014.405 

Beslut 
l. skolnämnden godkänner skolförvaltningens rapport från 2013 års tillsyn 

av Håbo kommuns fristående verksamheter och lägger rapporten till 
handlingarna. 

Beslutsexpediering 
Solhems förskola 
Utvecklingsledaren 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1146 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 26 SKN 2013/198 

Utredning av medel för att stödja föreningar och organisationer 

Sammanfattning 
Vid skolnämndens sammanträde den 30 september 2013 (§ 62) fick 
förvaltningen i uppdrag att utreda i vilken utsträckning medel ska användas 
för att stödja föreningar och organisationer och var gränsen går mellan 
sådant stöd och stöd som innebär en acceptabel motprestation. 

När det gäller om medel skall användas för att stödja föreningar eller 
organisationer där det belopp som utbetalas inte medför någon 
motprestation kan konstateras att det är tveksamt om kommunallagen 
medger en sådan möjlighet. Därför skall alla sådana önskemål om bidrag 
inte behandlas av de olika nämnderna eller förvaltningarna utan sidekas 
vidare till kommunstyrelsen för avgörande. 

När det gäller gränsdragningen mellan sådant stöd och stöd som innebär en 
acceptabel motprestation anser förvaltningen att den avgörs av respektive 
budgetansvarige. Om hen anser att motprestationens värde motsvarar 
kostnaden så är det upp till hen att fatta ett sådant beslut. Den gränsdragning 
som behövs utgörs av att respektive budgetansvarig inte kan besluta om stöd 
som inte medför någon motprestation. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2014-03-28, SKN2013/198 nr 2014.1014 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-27, SKN2013/198 nr 2014.716 
Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 62), 2013-09-30 

Beslut 

l. Alla önskemål om bidrag till organisationer och föreningar som inte 
medför någon motprestation skall skickas vidare till kommunstyrelsen 
for avgörande. 

2. Respektive budgetansvarig beslutar om stöd som innebär en 
motprestation som är acceptabel. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1147 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2009/32 

Val av ombud och ersättare til NTA Produktion och Service 
ekonomiska förenings årsstämma 2014 

Sammanfattning 
Till behandling föreligger att utse ett ombud och en ersättare för ombudet 
till föreningen NTA Produktion och Service ordinarie föreningsstämma 20 
maj 2014. 

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolprojekt med 
syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset hos både elever och lärare. 
Projektet riktar sig i forsta hand till elevgrupper från förskolan till skolår 6. 
NTA drivs gemensamt av KVA, Kungliga vetenskapsakademien och IVA, 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med kommuner runt 
om i Sverige. 

Den l O juni 2003 (§ 81) beslutade dåvarande bildningsnämnden om 
medlemskap i föreningen NTA Produktion och Service samt valde ett 
ombud till den konstituerade stämman. Förra året utsågs Lennart Eriksson, 
utvecldingsledare, till ombud och Mmiina Söderlund, NIA-samordnare, till 
ersättare. 

Förvaltningen föreslår att Lennart Eriksson, utvecklingsledare, utses som 
ombud och samordnarna Martina Söderlund och Marie Norelius utses som 
ersättare till NTA Produktion och Service årliga stämma i maj. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Lennart Eriksson, utvecklingsledare, utses som ombud och 
samordnarna Martina Söderlund och Mm·ie Norelius utses som ersättare till 
NTA Produktion och Service årliga stämma i maj. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2014-03-28 SKN2009/32 nr 2014.1015 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-14, SKN2009/32 nr 2014.843 

- Protokoll från bildningsnämnden § 81, 2003-06-10 

Beslut 
l. Lennart Eriksson, utvecklingsledare, utses som ombud och samordnarna 

Martina Söderlund och Marie Norelius utses som ersättare till NTA 
Produktion och Service årliga stämma i maj. 

Bes l utsexped ieri ng 
Ombudet 
Ersättaren 
NTA Procluletian och Service 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 28 SKN 2013/150 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Kommunfullmäktige beslutar den lO juni 2013 (§51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens yttrande över 
motionen den 4 november 2013 (§ 79) beslutar nämnden dels att redovisa 
ett yttrande till fullmäktige och dels att uppdia till skolförvaltningen att 
genomföra en kompletterande beredning av frågeställningar som framkom 
vid detta tillfälle. Vid kommunstyrelsens behandling av skolnämndens 
yttrande över motionen den 9 december 2013 (§ 198) beslutas att 
återremittera ärendet till skolnämnden för att nämndens hela beredning 
föreligger innan ärendet föreläggs fullmäktige. 

Vid skolnämndens sammanträde den 3 mars 2014 (§ 17) godkänner 
skolnämnden den kompletterande beredningen till tidigare godkänt yttrande 
över motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i 
skolan. 

Vid dagens sammanträde föreslår förvaltningen att skolnämnden godkänner 
ett förtydligande i samband med nämndens yttrande över motionen: 

"Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunens IT -avdelning för att 
under 2014 ta fram en IT-plan för utvecklingen av förskolors och skolors 
nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer att föreslås ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN (1-1). Förvaltningen återkommer till 
nämnden med ett kostnadssatt förslag tillIT-plan i början av hösten 2014." 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden överlämnar yttrandet med förtydligandet ovan 
samt den kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på 
motionen. Skolnänmden föreslår att motionen ska anses besvarad. / 

Beslutsunderlag /~j tr;}-J , l 
- Föredragningslista ärende 12, 2014 03 28, SKl'i 2014/58 nr 2014.HH.-6- 26 li 

Tjänsteslcrivelse,--w14-03-l-T,-SKN2014/58 m 2014.1030 2olLJ -04-61., ~KN ?...o l)/ Wo n v-ILL lo(Cj 

\lttrande, 2014 03·17, SKN2014/58 nr 2014.822 
Protokoll från skolnämnden § 17,2014-03-03 
Kompletterande beredning, SKN 2013/150 m 2014.393, 2014-02-04 
Protokoll från kommunstyrelsen, KS § 198, 2013-12-09 
Protokoll från skolnämnden, SKN § 79, 2013-11-04 
Föredragningslista, ärende 13, 2013-10-25, SKN m 2013.4245 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-21, SKN m 2013-4132 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 28 SKN 2013/150 

Forts. 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Yttrande, 2013-10-15, SKN2013/150 nr 2013.4131 
Protokoll från kornmunfullmäktige §51, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-29, KS2013/75 hidnr 2013.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-15 

Beslut 
l. skolnämnden överlämnar yttrandet med förtydligandet ovan samt den 

kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden fareslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kornmunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 29 SKN 2014/58 

Skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviserings
strategi 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 25 november 2013 (§ 194) beslutat att överlämna 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi på remiss till samtliga nämnder 
och bolag. 

I förvaltningens yttrande föreslås att nämnden inte tillstyrker remissen. 
Skälen är att den föreslagna energieffektiviseringsstrategin, i sin nuvarande 
utformning, är förenad med ett antal brister. Bristerna utgörs huvudsaldigen 
av att strategin salmar tydlighet, beslaivning av tillvägagångssätt och 
tilldelat handlingsutrymme. Bristerna gör det svå.J.i att överblicka vad som 
förväntas av förvaltningen, hur strategin kommer att påverka förvaltningen 
och i vilken utsträclrning förvaltningen kommer att kunna bidra till att målen 
nås. Sammantaget leder bristerna till att det blir svårt att arbeta efter 
strategin. 

Skolnämnden ser positivt på att kommunen arbetar med energieffekti
visering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i början av 2011, 2010/147 m 
2011.1950. 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på 
remissen över energieffelctiviseringsstrategi. Vidare föreslås att inte 
tillstyrka remissen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. Skolnämnden tillstyrker inte remissen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12,2014-03-28, SKN2014/58 m 2014.1016 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-17, SKN2014/58 m 2014.1030 
Yttrande över förslaget till energieffektiviseringsstrategi, SKN2014/58 
m 2014.822 
Protokoll från kommunstyrelsen§ 194, 2013-11-25 
Energieffektiviseringsstrategi, 2011/187 m 2013.31 O l 

Beslut 

l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. 

2. skolnämnden tillstyrker inte remissen. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 29 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2014/58 

skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviserings
strategi 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

'/[? 1;#1 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 30 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2014/5 

skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar aktuella uppdrag som 
skolnämndens arbetsutskott/skolnämnd har gett förvaltningen. Listan gås 
igenom vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2014-03-28, SKN 2014/5 m 2014.1017 

- Uppdragslista, 2014-03-07, SKN 2014/5 m 2014.798 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

SKN 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar remitterade motioner 
och medborgarförslag till skolnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14,2014-03-28, SJ(N2014/6 nr 2014.1019 

- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2014-03-07 
SKN2014/6 nr 2014.798 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

i/i!lllll 
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