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BOU § 106 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschefen för grundskola informerar om den genomförda HETT-
mässan och det fortsatta arbetet för en gemensam kartläggning av 
digitalisering. 

Verksamhetschefen för gymnasiet informerar om vuxenutbildningens 
undersköterskeutbildning där det idag går 36 stycken elever. Sedan starten 
2016 har det examinerats 76 stycken elever, vilket gör utbildningen till den 
mest framgångsrika i förhållande till antalet sökande som examineras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00159 nr 50920 

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 § 107 Dnr 2017/01340  

Kostpolicy i Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Måltidspolicy för Håbo 

kommun godkänns och överlämnas för beslut till kommunfullmäktige.  
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

uppdra berörda nämnder (för BoU, Soc, KuL) att utifrån måltidspolicyn 
ta fram rutiner och handlingsplaner för genomförande.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att det ska tas fram en 
kommungemensam kostpolicy och kommunfullmäktige uppdrog till barn- 
och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda förvaltningar 
utarbeta förslag till en kostpolicy. Uppdraget gavs till barn- och 
utbildningsförvaltningen där den största delen av kommunens 
måltidshantering sker. En policy som rör livsmedel, mat och måltider bör ta 
hänsyn till måltidssituationen som helhet och därför utformas till en 
måltidspolicy snarare än en kostpolicy. 

Måltidspolicyn ska vara ett styrande dokument som kompletteras med 
rutiner och förhållningssätt som anpassas för verksamheten och utgår från 
respektive målgrupps behov. Nämnderna säkerställer att måltidspolicyn 
efterlevs och följs upp. 

Måltidspolicyn ska säkra en jämn kvalitets- och servicenivå inom respektive 
nämnds ansvarsområde. Den ska tydliggöra Håbo kommuns målsättning 
avseende offentliga måltider och dess inverkan på miljön, individens 
förmågor och hälsa. Policyn ska tydliggöra ett helhetsperspektiv och 
omfatta alla kommunens anställda som upphandlar, köper in, tillagar, 
serverar, säljer, beställer eller undervisar om livsmedel samt för de som 
planerar och utformar måltidsmiljöer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-09, BOU 2017/01340 nr 51468 
Måltidspolicy 
Protokollsutdrag BOU § 10, 2017-03-01 
Protokollsutdrag KS § 5, 2017-02-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandes förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Måltidspolicy för Håbo kommun 
godkänns och överlämnas för beslut till kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra 
berörda nämnder (för BoU, Soc, KuL) att utifrån måltidspolicyn ta fram 
rutiner och handlingsplaner för genomförande.  

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kostchef 
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BOU § 108 Dnr 2018/02025  

Yttrande gällande motion Bättre skolmat och serverad i en 
trevligare miljö 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  
En del av skolmiljön är matsalen och det är av största vikt att det är en 
inkluderande, lugn och trevlig miljö för att eleverna. Måltiden är en viktig 
del i lärandet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till 
kunskapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av 
grundskolorna i Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket 
kommer att stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

En ny kostpolicy är nyligen skriven där måltidsupplevelsen och situationen i 
skolrestaurangen beskrivs som en viktig del. Håbo kommuns kommunala 
skolor kommer att arbeta med och genomföra aktiviteter för att uppnå de 
mål som tas upp i kostpolicyn.  

Som regel äter eleverna sin frukost hemma och för de fåtal som idag har 
behov av att äta frukost på skolan så finns redan i dag den möjligheten på 
alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-27, BOU 2018/02025 nr 51032 
Protokollsutdrag, KS 2018/00470 nr 83373 
Motion Bättre skolmat och serverad i en trevligare miljö, 2018-06-21  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Cecilia Anna Rosrell (Båp) föreslår följande yttrande över motion Bättre 
skolmat och serverad i en trevligare miljö enligt nedan: 

Motionen beviljas 

 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 1: 
Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

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

Beslutsgång 2: 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell 
(Båp) förslag gällande yttrande över motion Bättre skolmat och serverad i 
en trevligare miljö. 

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionsställaren 
Förvaltningsledningen  
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BOU § 109 Dnr 2018/03097  

Revidering av regler för reseersättning i gymnasiet 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner nytt förslag till regler för 

reseersättning och inackorderingsbidrag.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att riktlinjerna för reseersättning 
och inackorderingsbidrag ändras redaktionellt och materiellt. 

Redaktionellt ändras riktlinjerna med målet att så lite som möjligt ska vara 
fastslaget i riktlinjerna om reseersättning och inackorderingsbidrag.  

Materiellt ändras riktlinjerna genom att reglerna om reseersättning från 
växelvis boende tas bort.  

De kompletterande reglerna om ansökningsförfarandet stryks, vilket innebär 
vissa materiella ändringar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-11, BOU 2018/3097 nr 50104. 
Styrdokument - riktlinjer för reseersättning och inackorderingsbidrag. 
Nuvarande riktlinjer för reseersättning och inackorderingsbidrag med 

ändringar markerade med gult och kommenterade.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn och utbildningsnämnden godkänner nytt förslag till regler för 
reseersättning och inackorderingsbidrag 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att redaktionella rättningar görs i 
underlaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut tillsammans med Carl- Johan 
Torstensons (M) yrkande.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningskontoret 
Rektor Fridegårdsgymnasiet   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 110 Dnr 2018/03060  

Initiativärende 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget. 
2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunen att täcka eller 
minska yngre gymnasieelevers resekostnader i motsvarande grad som 
äldre gymnasieelevers resekostnader. Förvaltningen ska även utreda om 
det finns förutsättningar att med samma åtgärder lösa eller minska 
andra kommunala problem med anknytning till elevernas resor och 
kollektivtrafiken i kommunen. Vid behov ska barn- och 
utbildningsförvaltningen samverka med andra berörda förvaltningar.  

Sammanfattning  
Socialdemokraterna genom Werner Schubert har föreslagit att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på system som innebär att alla 
gymnasieelever har rätt till fria resor enligt samma regelverk redan när de 
börjar gymnasiet. 

I bakgrunden till förslaget nämns skolskjuts och skolkort men som 
förvaltningen uppfattar förslaget är det i första hand ett regelverk om 
reseersättning för gymnasieelever som åsyftas. 

Kommunen har inte rätt att införa egna föreskrifter om reseersättning för 
gymnasieeleverna utom när det gäller hur ersättningen ska ges – kontant 
eller på annat sätt. Håbo kommuns egna regler är tillämpningsföreskrifter 
och ska, som också nämns inledningsvis i reglerna, inte tillämpas om 
innehållet strider mot lagen. Lagen är mycket tydlig när det gäller kravet på 
studiestöd för att kunna beviljas reseersättning och Håbo kommuns 
nuvarande tillämpning av lagen har även prövats i domstol och bedömdes då 
vara korrekt. En motsatt tillämpning skulle följaktligen vara felaktig. 

Utdelning av reseersättning till elever utan rätt till studiehjälp skulle 
medföra en mycket begränsad effekt läsåret 2018/2019. Det rör sig då om 7 
elever som skulle beviljas reseersättning under cirka en månad mer jämfört 
med idag. 

Förvaltningen anser att barn- och utbildningsnämnden istället borde ge 
förvaltningen ett brett uppdrag att utreda om och i så fall på vilka sätt yngre 
gymnasieelever skulle kunna få resor till skolan finansierade av kommunen 
på samma villkor som övriga gymnasieelever. I det uppdraget bör det ingå 
att undersöka om andra kommunala problem kan lösas eller minskas genom 
samma åtgärder.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-24, BOU 2018/03060 nr 50763  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 89, 2018-09-19 
Initiativärendet. 
Svar på skrivelse till utbildningsdepartementet, 

Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet, 2018-09-25 
Påminnelse ang. skrivelse till utbildningsdepartementet, BOU 2018/03016 

nr 49679, 2018-09-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunen att täcka eller minska 
yngre gymnasieelevers resekostnader i motsvarande grad som äldre 
gymnasieelevers resekostnader. Förvaltningen ska även utreda om det finns 
förutsättningar att med samma åtgärder lösa eller minska andra kommunala 
problem med anknytning till elevernas resor och kollektivtrafiken i 
kommunen. Vid behov ska barn- och utbildningsförvaltningen samverka 
med andra berörda förvaltningar.  

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningskontoret  
Förslagsställare 
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BOU § 111 Dnr 2018/02028  

Yttrande gällande motion SL-kort till våra gymnasieelever 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 

förvaltningens förslag.   

Sammanfattning  
Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte 
längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande 
eftersom: 

Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort 

Reskassan givit en enkel administration av biljetter 

Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet  

Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes 
genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta 
inte tas från skolpengen. 

Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85% 
av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte 
och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat 
negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18. 

Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom 
det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa 
Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de 
som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.  

Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning 
först om alla elever får både SL- och UL-kort. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att SL-kort ska delas ut enligt 
regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-27, BOU 2018/02028 nr 49051. 
Delegationsbeslut- Remiss motion, 2018-06-20, KS 2018/00480 nr. 83380. 
Motion SL-kort till våra gymnasieelever.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden yttrar 
sig enligt motionen SL-kort till våra gymnasieelever enligt nedan: 

Motionen beviljas 

Beslutsgång 1: 
Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

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

Beslutsgång 2: 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell 
(Båp) förslag gällande yttrande över motion SL-kort till våra 
gymnasieelever. 

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionsställaren 
Förvaltningsledningen  
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BOU § 112 Dnr 2018/02938  

Regler om att ta med skolpeng utomlands 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar inte några regler om att ta med 

skolpeng till grundskola utomlands.  

Sammanfattning  
Ärendet handlar om huruvida en grundskola utomlands kan ha rätt till 
skolpeng för att finansiera utbildningen för en elev folkbokförd i Håbo 
kommun. Rättsläget för att ta med skolpeng utomlands är osäkert. 

Det finns ingen skyldighet i skollagen (2010:800) eller annan lagstiftning 
för kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser. 
Kommuner får anta regler om att ta med skolpeng till skola utomlands i 
enlighet med kommunallagen (2017:725). Det står därmed klart att en 
kommun alltid kan avslå en sådan ansökan, om inte kommunen antagit 
regler som innebär att skolpengen får tas med till skolan utomlands. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden i Håbo kommun inte tar fram några regler som 
möjliggör att skolpeng kan utdelas till en skola utomlands.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-29, BOU 2018/02938 nr 49341.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar inte några regler om att ta med 
skolpeng till grundskola utomlands. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef 
Förvaltningsjurist 
Handläggare  
Verksamhetschef grundskolan 
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BOU § 113 Dnr 2018/01703  

Godkännande och rätt till bidrag gällande fristående förskola, 
Tivoli Förskolor AB 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvidgning av verksamhet i 

fristående förskola, Täppan, enligt 2 kap. 5, 7 andra stycket §§ skollagen 
(2010:800). Villkor och förutsättningar för beslutet om rätt till bidrag 
anges nedan i beslutet. I övrigt ska verksamheten följa tillämplig 
lagstiftning. 

2. Utvidgningen av verksamheten enligt detta beslut ska genomföras inom 
ett år. I annat fall upphör detta beslut att gälla ett år efter beslutsdatum. 
Därefter krävs en ny ansökan för den delen av verksamheten som 
ansökan avser.  

Sammanfattning  
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för en förskola. För 
godkännande och rätt till bidrag krävs ett beslut från Håbo kommun. 
Huvudmannen för verksamheten har inkommit med en ansökan om att 
utvidga en verksamhet som tidigare fått godkännande och rätt till bidrag av 
Håbo kommun. Håbo kommun utgår från de kriterier som är uppsatta för att 
en verksamhet ska godkännas enligt skollagen när kommunen tar ställning 
till ansökan. Ett godkännande ska lämnas om förskolan har förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte 
innebär negativa följder för motsvarande verksamhet i offentlig regi. Håbo 
kommun tittar även på om huvudmannen har förutsättningar att driva en 
varaktig och stabil verksamhet med hänsyn till antalet barn och ekonomiska 
förutsättningar. 

Ansökan om att utvidga den tidigare godkända verksamheten Täppans 
förskola från 26 barn till 30 har inkommit från Tivoli förskolor. Tivoli 
förskolor är huvudman för Täppans förskola. Ansökan avser endast 
prövningen av godkännande och bidrag till utvidgning av befintlig 
verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-21, BOU 2018/01703 nr 49845. 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående förskola, 

2018-05-23  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvidgning av verksamhet i 
fristående förskola, Täppan, enligt 2 kap. 5, 7 andra stycket §§ skollagen 
(2010:800). Villkor och förutsättningar för beslutet om rätt till bidrag anges 
nedan i beslutet. I övrigt ska verksamheten följa tillämplig lagstiftning. 

Utvidgningen av verksamheten enligt detta beslut ska genomföras inom ett 
år. I annat fall upphör detta beslut att gälla ett år efter beslutsdatum. Därefter 
krävs en ny ansökan för den delen av verksamheten som ansökan avser. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Täppans förskola 
Tivoli förskolor (huvudman för Täppans förskola) 
Förvaltningsjurist 
Administrativ chef 
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BOU § 114 Dnr 2018/02859  

Anmälan om att fristående pedagogisk omsorg stänger 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
C företaget har varit huvudman åt den fristående pedagogiska omsorgen 
Solen i Håbo kommun. C företaget har meddelat barn- och 
utbildningsförvaltningen att Solen ska stänga under sommaren 2018.  

Verksamhetens godkännande och rätt till bidrag är avslutat i och med att 
verksamheten stängde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-12, BOU 2018/02859 nr 50208 

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.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Representant för C företaget (huvudman) 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 115 Dnr 2018/03240  

Information om gymnasieantagningen 2018.  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Antagningen till gymnasiet för ungdomar folkbokförda i Håbo kommun 
görs i samarbete med gymnasieantagningen i Stockholms län. Genom 
samverkansavtalet som Håbo kommun har med kommunerna i Stockholms 
län ges elever i Håbo möjlighet att söka gymnasieutbildning i Stockholms 
län på samma villkor som elever folkbokförda där. I utbyte tas elever från 
Stockholms län emot på nationella program på Fridegårdsgymnasiet som 
om de var folkbokförda i Håbo kommun. 

I årets antagning liksom föregående år var det fler sökande än platser på 
vissa högskoleförberedande program. Detta berodde både på växande 
elevkullar och på Fridegårdsgymnasiet ökade popularitet i jämförelse med 
närliggande gymnasium.  

Andelen som önskar gå yrkesprogram har minskat nationellt sedan 2011. 
Håbo har en högre andel elever på yrkesprogram än rikssnittet och jämfört 
med liknande kommuner.  

Antalet elever på språkintroduktion minskar i takt med att de elever som 
kom till Sverige 2015- 2016 av olika anledningar slutar utbildningen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-01, BOU 2018/03240 nr 51068. 
Utredning, 2018-10-01  

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.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare för gymnasieantagningen 
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BOU § 116 Dnr 2018/01896  

Revidering av regler för antagning till Håbo musikskola 

Beslut 
1.    Barn- och utbildningsnämnden antar revideringen av antagningsregler 

till Håbo Musikskola. 
2.    Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att ändra i ”Regler för antagning till Håbo 
musikskola” om nya lagar och förordningar som är detaljstyrande träder 
ikraft eller om behov av redaktionella ändringar uppstår.  

Sammanfattning  
I samband med att musikskolan infört ett webbaserat intagningssystem 
behöver antagningsreglerna revideras. Systemet IST Musik & Kultur 
ersätter tidigare system där skriftlig anmälan skickades in per post. Lärarna 
får i det nya systemet bättre överblick i det administrativa arbetet när det 
gäller antagning, schemaläggning m.m. Även kommunikationen mellan 
lärare, elev och förälder underlättas genom systemets mail- och SMS-tjänst. 

Till behandling föreligger förslag till revidering av regler för antagning till 
Håbo musikskola.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse BOU 2018/01896 nr 45672. 
Regler för antagning till Håbo musikskola, BOU 2018/01896 nr 49529. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar revideringen av antagningsregler till 
Håbo Musikskola. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att ändra i ”Regler för antagning till Håbo 
musikskola” om nya lagar och förordningar som är detaljstyrande träder 
ikraft eller om behov av redaktionella ändringar uppstår.  

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Rektor musikskola 
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BOU § 117 Dnr 2018/02026  

Yttrande gällande motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Sammanfattning  
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Förslaget i 
motionen har remitterats från kommunstyrelsen till barn och 
utbildningsnämnden för yttrande den 21 juni 2018. 

Bålstapartiet föreslår att: 

-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den 
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng 

-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt denna modellen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att bedriva 
kommunal förskoleverksamhet i enlighet med föreslagen modell. I 
utredningen framkommer det svårigheter med att etablera och bedriva flera 
mindre förskoleverksamhet utifrån gällande lag och styrdokument för 
verksamheten. Då bristen på förskollärare är stor på nationell nivå är också 
möjligheten till att anställa utbildade pedagoger för verksamheten en mycket 
stor utmaning. Förskolor med få eller utan förskollärare innebär en direkt 
kvalitetsförsämring av utbildningen. Utredningen finner vidare att förslaget 
inte ger hållbara ekonomiska förutsättningar för förskoleverksamheten 
utifrån gällande fattade budgetstyrprinciper i Håbo kommun. På en mindre 
förskola måste personaltätheten vara större för att klara av att möta 
servicenivån likvärdigt med större enheter med förskoleverksamhet. Det 
ekonomiska underlaget påvisar utifrån olika faktorer ett underskott med 
cirka 1,2 miljoner kronor per förskola. Med dessa ekonomiska 
förutsättningar finns därmed en stor risk att barngruppens storlek ökas för 
att få en ekonomi i balans. En konsekvens av ett beslut av föreslagen motion 
kräver således även ett beslut om ändrad barnpeng för att verksamheten ska 
kunna bedrivas inom givna ekonomiska budgetramar. I det ekonomiska 
underlaget finns det kostnader som krävs för kärnverksamheten utöver 
driftskostnader då en ny förskola etableras. Dessutom tillkommer kostnader 
för byggnation och etablering. Se bifogat ekonomiskt underlag 
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Barn och utbildningsförvaltningen föreslår mot ovanstående att avslå 
motionen om Nya förskolor i Krägga och Viby Äng.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-28, BOU 2018/02026 nr 51039. 
Delegationsbeslut Remiss, KS 2018/00474 nr 83378, 2018-06-20. 
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21. 
Ekonomiskt underlag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Cecilia Anna Rosell (Båp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden yttrar 
sig över motion: Nya förskolor i Krägga och Viby äng enligt nedan: 

Motionen beviljas 

Beslutsgång 1: 
Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

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

Beslutsgång 2: 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell 
(Båp) förslag gällande yttrande över motion: Nya förskolor i Krägga och 
Viby äng. 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionsställaren 
Förvaltningsledningen  
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BOU § 118 Dnr 2018/03239  

Utdelning av stipendier 2018  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar att klass 8 (vt18) Läraskolan, 

tilldelas stipendiet för den klass som har den största förbättringen av 
klassens genomsnittliga meritvärde från vårterminen i åk 7 till 
vårterminen i åk 8, 15 000 kr. 

2. Klass 8B (vt18) Gransäterskolan, tilldelas stipendiet för den klass som 
har den näst största förbättringen av klassens genomsnittliga meritvärde 
från vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8, 10 000 kr 

3. Klass 8A (vt18) Potentia tilldelas stipendiet för den klass som har den 
tredje största förbättringen av klassens meritvärde från vårterminen åk 
7 till vårterminen åk 8, 5 000 kr.  

Sammanfattning  
Den 19 september 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att 
stipendier utdelas till 3 klasser i årskurs 8.  

De klasser som tilldelas stipendium är de som har den största, den näst 
största respektive tredje största förbättringen av det genomsnittliga 
meritvärdet från vårterminen i årskurs 7 till vårterminen i årskurs 8.  

Stipendierna utdelas i tre nivåer om vardera 15 000 kr, 10 000 kr respektive 
5 000 kr. 

Utifrån det beslut som togs den 19 september 2018 finns följande underlag: 

Klass 8 (vt18), Läraskolan:  
Meritpoäng åk 7 vt17: 195,3, meritpoäng åk 8 vt18: 223,6 
Förbättring 28,3 

Klass 8B (vt18), Gransäterskolan:  
Meritpoäng åk 7 vt17: 210,42, meritpoäng åk 8 vt18: 216,93 
Förbättring 6,51  

Klass 8A (vt18), Potentia:  
Meritpoäng åk 7 vt17: 263,9, meritpoäng åk 8 vt18: 270,0 
Förbättring 6,1  

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag visar att klass 8, Läraskolan 
tilldelas 15 000 kr och klass 8B, Gransäterskolan tilldelas 10 000 kr och 8A, 
Potentia tilldelas 5 000 kr.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-28, BOU 2018/03239 nr 51041 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2018-09-19, § 90  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar att klass 8 (vt18) Läraskolan, 
tilldelas stipendiet för den klass som har den största förbättringen av 
klassens genomsnittliga meritvärde från vårterminen i åk 7 till vårterminen i 
åk 8, 15 000 kr. 

Klass 8B (vt18) Gransäterskolan, tilldelas stipendiet för den klass som har 
den näst största förbättringen av klassens genomsnittliga meritvärde från 
vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8, 10 000 kr 

Klass 8A (vt18) Potentia tilldelas stipendiet för den klass som har den tredje 
största förbättringen av klassens meritvärde från vårterminen åk 7 till 
vårterminen åk 8, 5 000 kr.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor 
Rektorer i Håbo kommuns fristående grundskolor 
Verksamhetschef grundskola  
Verksamhetscontroller 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 119 Dnr 2018/02998  

Lokalförsörjningsplan 2018-2028 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Lokalförsörjningsplan 2018-2028. 
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att uppdatera planen årligen och presentera 
den för nämnden i oktober.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en 
lokalförsörjningsplan som beskriver behovet av förskole- och skollokaler i 
ett tioårsperspektiv, 2018-2028. Planen kommer att användas som underlag i 
samarbete med andra berörda förvaltningar vid planering av nya förskole- 
och skollokaler. 

I den tidigare lokalförsörjningsrapporten 2014-2022, uppdaterad 2016, 
visade befolkningsprognosen ett sjunkande barn- och elevantal. Trenden har 
vänt och prognosen visar en ökning av barnantalet i förskolan med 18,8% 
och i grundskolan med 15,5% under den kommande tioårsperioden. 

I prognosen ingår befolkningsökningen kopplat till förväntat 
bostadsfärdigställande under perioden 2018-2028 utifrån uppgifter lämnade 
till Statistiska Centralbyrån från plan- och exploateringsavdelningen i Håbo 
kommun. 

Det kan konstateras att en osäkerhet kring bostadsutvecklingen finns då 
dessa till stor del är beroende av konjunkturläget och bostadsmarknadens 
utveckling. Av denna anledning är det särskilt viktigt att 
lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-21, BOU 2018/0228 nr 50669. 
Lokalförsörjningsplan 2018-2028, Barn- och utbildningsförvaltningen  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar Lokalförsörjningsplan 2018-2028. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att uppdatera planen årligen och presentera den för 
nämnden i oktober.  
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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 § 120 Dnr 2018/02027  

Yttrande gällande motion Fler och bättre aktiviteter på 
sportlovet 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  
En motion har den 21 juni 2018 remitterats från kommunstyrelsen till barn- 
och utbildningsnämnden. Motionställare är Bålstapartiet som föreslår: 

- att kommunen till nästa sportlov utökar sina fritidsverksamheter för dessa 
elever under sportlovet, t.ex. med dagsutflykter till aktivitetsanläggningar, 
skidbackar, fler verksamheter på hemmaplan etc. 

- att dessa skall vara avgiftsfria 

Varje skola planerar aktiviteter under loven och det är rektor som är 
ansvarig för skolans verksamhet. Dessa aktiviteter varierar mellan skolorna 
och är beroende av skolans årsplanering. Under året pågår en 
utbildningssatsning för personal inom fritidshemmen där målsättningen är 
att öka kompetensen för fritidshemmens uppdrag enligt våra styrdokument. 
Det kommer att innebära förändringar för verksamheterna som ökar kvalitén 
och likvärdigheten mellan skolor.  

Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar som 
t.ex. kultur- och livsmiljö och försöker då se till att utbudet av aktiviteter 
förstärks under elevers skollov. Elever som inte är inskrivna i fritidshemmen 
ligger inte inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 
under skolloven. Deras fritidsaktiviteter är en fråga för avdelningen kultur- 
och livsmiljö. 

Skolornas aktiviteter ska i huvudsak vara avgiftsfria. Skolan kan i enstaka 
fall ta ut en mindre avgift i samband med en aktivitet men skall då bekosta 
merparten av aktiviteten.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser värdet i att barn har en sysselsättning 
under skolloven och föreslår därför att även den nya kultur- och 
fritidsförvaltningen yttrar sig över motionen. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Med hänvisning till ovan har barn- och utbildningsförvaltningen yttrat sig 
om fritidsaktiviteter inskrivna på fritids under skolloven och yttrandet 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-03, BOU 2018/02027 nr 51217. 
Delegationsbeslut Remiss, KS 2018/00478 nr 83379, 2018-06-20  
Motion Fler och bättre aktiviteter på sportlovet, inkommen 2018-06-21  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) föreslår yttrande över motion Fler och bättre 
aktiviteter på sportlovet enligt nedan. 

Motionen beviljas 

Beslutsgång 1: 
Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med 
förvaltningens förslag 

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

Beslutsgång 2: 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell 
(Båp) förslag gällande yttrande över motion Fler och bättre aktiviteter på 
sportlovet. 

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionsställaren 
Förvaltningens ledningsgrupp 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 121 Dnr 2018/00161  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

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 2018-09-04-2018-10-01 samt 2018-10-
15 gäller: 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Ordförandebeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00161 nr 50922. 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-09-04-2018-10-01 samt 

ordförandebeslut från 2018-10-15.  
  

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 31(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 122 Dnr 2018/00160  

Anmälningsärenden 2018 

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 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00160 nr 50923. 
Sammanställning av ärenden, 2018-09-04-2018-10-01  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 123 Dnr 2018/00162  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2018 

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 vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.    

Ordföranden informerar om en inbjudan som kommit gällande invigningen 
av Enheten för Studie-och karriärvägledning och Framstegets nya lokaler. 
Deltagande av detta av nämndens ledamöter och ersättare sker frivilligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-22, BOU 2018/00162 nr 52131. 
Inbjudan till invigning av Enheten för Studie-och karriärvägledning och   
Framstegets nya lokaler.  

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 33(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 124 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Sophie Bergengren (MP) informerar från sin heldag på 
gymnasiekonferensen som anordnades av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).  

Ordföranden informerar om sitt besök på HETT-mässan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00163 nr 50930.  

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 34(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 125 Dnr 2018/00165  

Uppdragslista 2018 

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, 2018-10-05, BOU 2018/00165 nr 51346.  

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 35(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 126 Dnr 2018/00164  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar 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 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00164 nr 50928.  

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 36(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 127 Dnr 2018/03678  

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) informerar om att det nu finns en handlingsplan för 
särskilt begåvade elever som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
arbetat fram tillsammans med ett antal kommuner och undrar hur 
förvaltningen samt verksamheterna arbetar med det i kommunen. 

Förvaltningschefen tillsammans med verksamhetschef för barn- och 
elevhälsan och verksamhetschefen för grundskola informerar barn- och 
utbildningsnämnden om hur förvaltningen och verksamheterna arbetar med 
detta tillsammans med specialpedagogerna ute i verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-02, BOU 2018/03678 nr 52684.  

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 37(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 128 Dnr 2018/00166  

Övriga ärenden 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde den 

5 december 2018 hålls på Fridegårdsgymnasiet med förmöte klockan 
16:30.    

Sammanfattning  
Ordföranden ställer frågan till nämnden om barn- och utbildningsnämndens 
sista sammanträde för året, den 5 december, ska vara på 
Fridegårdsgymnasiet med start för förmöte kl. 16:30.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-02, BOU 2018/00166 nr 52683.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde den 5 
december 2018 hålls på Fridegårdsgymnasiet med förmöte klockan 16:30.   

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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