
HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordlerande 

Justerare 

KL Kll8.00, Övergranssalen, Bålsta 

Ordförande Lennart Carlsson (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Werner Schubert (S) 
Akasya Randhav (S) 
Tommy Berglund (S) 
Owe Fröjd (BåP) 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Helene Zeland Bodin 
Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare för Anders Nilfjord 
Johan Tolinsson (S), tiänstgörande ersättare för Marcus Carson 
Nina Manninen (S), tjänstgörande ersättare för Linnea Bjuhr 
Cecilia Anna Rosrell (BåP), tjänstgörande ersättare för Michaela Wängelin 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Annelie Högsund, förvaltningsekonom 
Catharina Wakim, ställföreträdande rektor, Fridegårdsgymnasiet 
Birgitta Gustafsson, förskolechef, Centrala förskaleområdet 
Kicki Tegre, biträdande förskolechef, Centrala förskaleområdet 
Kristin Arve, handläggare 

Jonalan Wizen, förhandlingssekreterare, personalavdelningen 
Maria Svartbäck, systemförvaltarellöneadministratör, personalavdelningen 

Werner Schubert 

Omedelbar justering 

§§55-58 

Werner Schubert 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-05-06 

Datumfår 
2015-05-07 anslags nedtagande 

Ko=unhuset, Håbo ko=uu 

2015-05-28 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

§55 Delårsuppfåljningjanuari-mars 2015, Barn- och utbildningsnämuden 

§ 56 Revidering av gällande regler får skolskjuts 

§ 57 Revidering av gällande regler för reseersättning och inackorderingsbidrag 

§ 58 Revidering av gällande regler får godkännande av ffistående verksamheter- Förskola, ffi
tidshem och pedagogisk omsorg 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

CL 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

T j änsternän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

· Underskrifter 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

Kl. Kl18.00, ÖVergranssalen, Bålsta 

Ordforande Lennart Carlsson (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Werner Schubert (S) 
Akasya Randhav (S) 
To=y Berglund (S) 
Owe Fröjd (BåP) 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare for Helene Zeland Bodin 
Arve Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare for Anders Nilfjord 
Johan Tolinsson (S), tjänstgörande ersättare for Marcus Carson 
Nina Manninen (S), tjänstgörande ersättare for Linnea Bjuhr 
Cecilia Anna Rosrell (BåP), 1jänstgörande ersättare for Michaela Wängelin 

Hans Ehnehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Annelie Högsund, forvaltningsekonorn 
Catharina W akim, ställforeträdande rektor, Fridegårdsgymnasiet 
Birgitta Gustafsson, forskolechef, Centrala forskaleområdet 
Kicki Tegre, biträdande forsko1echef, Centrala forskaleområdet 
Krislin Arve, handläggare 

J onalan Wizen, forhandlingssekreterare, personalavdelningen 
Maria Svartbäck, systemforvaltare!löneadministratör, personalavdelningen 

Werner Schubert 

Tisdagen den 12 maj 2015, Ko=unhuset Bålsta 

§§ 59-75 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-05-06 

Datumfår 
2015-05-13 anslags nedtagande 2015-06-03 

Kommunhuset, Håbo kommun 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

§ 59 Närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde 

§ 60 Information från förvaltningsledningen 

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 62 Anmälningsärenden 

§ 63 Mål får barn- och utbildningsnämnden år 2016 

§ 64 Skolpliktsbevakning- uppföljning vårterminen 2015 

§ 65 Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med anledning av för
ändringar av maxtaxan 

§ 66 Utökning av verksamhet Raoul Wallenbergförskolan Simkloster 

§ 67 Yttrande över rapport "Skolgenomlysning" 

§ 68 Regler får utbetalning ur Skolsamfond 

§ 69 Svar på motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier 
i förskola, motionsställare Fred Rydberg (KD) 

§ 70 Riktlinjer för kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnänmden mandatperioden 2015-
2018 

§ 71 Förskole-och skolutvecklingsråd mandatperioden 2015-2018 

§ 72 Information från nämndsledamöterna 

§ 73 Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

§ 74 Uppdragslista 

§ 75 Remitterade motioner och medborgarförslag 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/7 

Delårsuppföljning januari-mars 2015, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar får kornmunens barnomsorg, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och kommunala musikskola. 

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7 mkr får året 
2015, där de största underskotten fmns inom förskoleverksamheten som 
redovisar ett underskott på 1,4 mkr och grundskaleverksamheten med ett 
underskott på 6, l mkr. 

Gymnasieskoleverksamheten redovisar ett överskott på 800 tkr där den 
egna gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 125 tkr. 

Musikskolan fårväntas hålla budget. 

I delårsuppföljningens underskottet är inte den extra utbetalningen till de 
fristående skoloma med som avser budget och utfall2012, 2013 och 2014. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 6, 2015-04-28, BOU2014/7 m 2274 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-28, BOU2014/7 m 2015.2268 

Delårsuppföljning mars 2015 Barn- och utbildningsnämnd 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden godkänner delårsuppföljningen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2015.2554 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/134 

Revidering av gällande regler för skolskjuts 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till revidering av reglerna för 
skolskjuts syftar till att samla reglerna :för skolskjuts för elever i olika 
skolformer i ett regeldokument och att åstadkomma enhetlighet i 
beslutsfattandet avseende skolskjuts :för elever i olika skolformer. 

Förslaget syftar vidare till att åtgärda svårigheter i att tillämpa reglerna, att 
förtydliga delar som har uppfattats som otydliga och att åstadkomma en 
säkrare skolskjutsverksamhet 

Förvaltningens förslag innebär inga större förändringar avseende vilka som 
beviljas skolskjuts och under vilka förhållanden skolskjuts anordnas, 
förutom avseende elever i :förskoleklass och gymnasiesärskola. För elever i 
förskaleklass innebär förslaget att skolskjuts inte kommer att anordnas för 
det fåtal elever som annars skulle ha beviljats skolskjuts. I gymnasiesär
skolan innebär :förslaget en förändring i :förhållande till gällande regler då 
elever inte per automatik kommer att beviljas skolskjuts med ordinarie 
kollektivtrafik till skolor i andra kommuner. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende lO, BOU2015/134 m 2015.2242 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-01, BOU2015/134 m 2015.1495 
Regler för skolskjuts - Grundskola, gruildsärskola och 
gymnasiesärskola, BOD 2015/134 m 2015.1496 
Regler för skolskjuts - Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
(reviderad), 2014-09-08, SKN 2014/550 m 2014.3933 

Regler och riktlinjer för handläggning av reseersättning, skolskjuts och 
inackorderingstillägg :för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och elever 
vid gymnasial vuxenutbildning, 2013-05-20, BLN 2013/24 m 2013.970 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
:förvaltningens förslag. 

Owe Fröjd (BåP): Tilläggsyrkar att paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderade regler :för 
skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, 
att gälla från och med den 6 maj 2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildnings:förvaltningen att ändra i reglerna för skolskjuts för elever i 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola om nya lagar och 
förordningar som är detaljstyrande träder i kraft eller om behov av 
redaktionella ändringar uppstår. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.2555 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barri-och utbildningsnämnden 

BOU §56 BOU 2015/134 

Forts. 

Revidering av gällande regler för skolskjuts 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunala och fristående rektorer 
Skoladrninistratörer 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr2015.2555 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §57 BOU 2015/153 

Revidering av gällande regler för reseersättning och 
inackorderingsbidrag 

Sammanfattning 
skolnämnden och bildningsnämnden har från och med årssldftet 2014/2015 
bildat en gemensam nämnd, barn- och utbildningsnämnden. Med anledning 
av denna sammanslagning har barn- och utbildningsf<irvaltningen sett ett 
behov av att reglerna for skolskjuts for elever i olika skolformer fors 
samman till ett gemensamt regeldokument 

Med anledning av att reglerna for skolskjuts nu lyfts ut ur 
bildningsnämndens tidigare regler får reseersättning, inackorderingsbidrag 
och skolskjuts behöver dessa regler revideras. 

Förändringarna i reglerna innebär i forsta hand att alla formuleringar och 
regler som avser skolskjuts for gynmasiesärskoleelever har tagits bort. 

I samband med revideringen har även vissa fortydliganden gjorts i texten 
avseende reseersättning och inackorderingsbidra g. Inga av dessa 
forändringar innebär i praktiken någon skillnad utifrån hur denna typ av 
ärenden handläggs idag. 

Exempel på fortydligande som gjorts är till exempel omfattningen på 
kontant reseersättning som kan beviljas elever som har färdtjänst och betalar 
delar av sina resor själva. Texten har också reviderats avseende återlämning 
av ULkort och SL kort i det fall korten inte fungerar eller eleven inte längre 
har rätt till dem. Orsaken är olika kollektivtrafikbolag hanterar dessa kort på 
olilm sätt. 

Dokumentansvarig är administrativ chef på barn- och utbildningsf<irvalt
nmgen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2015-04-27, BOU2015/153 nr 2015.2245 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-02, BOU20 15/153 nr 2015.1724 
Regler for reseersättning gymnasieskola och gymnasial vnxenutbildning 
samt regler fcir inackorderingsbidrag gymnasieskola, gynmasiesärskola 
och gymnasial vnxenutbildning, 2015-03-26, Hid 2015.1673 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåran den: Barn- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
f<irvaltningens f<irslag. 

Owe Fröjd (BåP): Tilläggsyrkar att paragrafenjusteras omedelbart. 

EXPEDIERAD SIGNATIJR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.2556 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §57 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/153 

Revidering av gällande regler för reseersättning och 
inackorderingsbidrag 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderade regler för 
reseersättning gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning samt 
regler för inackorderingsbidrag gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
gymnasial vuxenutbildning, att gälla från och med den 6 maj 2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att ändra i reglerna för reseersättning 
gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning samt regler för 
inackorderingsbidrag gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial 
vuxenutbildning, om nya lagar och förordningar som är detaljstyrande 
träder i kraft eller om behov av redaktionella ändringar uppstår. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2556 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU §58 BOU 2015/110 

Revidering av gällande regler för godkännande av fristående 
verksamheter - Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Sammanfattning 
Bestämmelsen i Håbo kommuns reglemente om att en ny ansökan om 
godkännande krävs då verksamheten helt eller till väsentlig del ändras 
såsom exempelvis vid ett förändrat platsantal har inte stöd i skollagen 
och går emot lagstiftarens intentioner såsom de uttryckts i propositionen. 
En kommun som har behov av att begränsa antalet förskol ep latser vid en 
fristående förskola måste redan vid godkännandet av huvudmannen ange 
det maximala antalet b am förskolan får ta in som ett villkor i beslutet om 
godkännande. 

I Håbo kommun har beslut om godkännanden av fristående verksamheter 
inte innefattat villkor som begränsar antalet platser på förskolan. Om 
villkor av detta slag hade ställts upp hade kommunens krav på en ny 
ansökan om godkännande vid utökning av antalet barnplatser varit 
möjligt att göra. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att reglerna revideras i 
enlighet med det gällande rättsläget 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 12, BOU2015/110 nr 2015.2247 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-31, BOU2015/110 nr 2015.1361 

Regler för godkännande av fristående verksamheter- Förskola, 
fritidshem ochpedagogisk omsorg, BOU 2015/110 nr 2015.1362 

Reglemente för godkännande av fristående verksamheter- Förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, 2012-05-24 SKN nr 2012.173 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
forvallningens förslag. 

Owe Fröjd (BåP): Tilläggsyrkar att paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderade "Regler för 
godkännande av fristående verksamheter- Förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg", att gälla från och med den 6 maj 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2558 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §58 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/110 

Revidering av gällande regler för godkännande av fristående 
verksamheter • Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsforvaltningen att ändra i "Regler for godkännande av 
fristående verksamheter- Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg" 
om nya lagar och forordningar som är detaljstyrande träder ikraft eller 
om behov av redaktionella ändringar uppstår. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Huvudmän for samtliga fristående fårskolor och pedagogisk omsorg i Håbo 
kommun 
Barn- och utbildningsforvaltningens stab 
Handläggare/utredare i ärendet 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.2558 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §59 BOU 2014/8 

Närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om att ge Kiymet 
Yildirimer (MP) närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Kiymet 
Yildirimer (MP) närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Kiymet Yildirimer (MP) 
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2588 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 60 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

BOU 2014/2 

Personalavdelningen informerar om Håbo kommuns arvodesregler. 

Ställfåreträdande rektor, Fridegårdsgymnasiet, redovisar nuläget infår 
höstterminens gymnasieantagning. 

Förskalechef och biträdande fårskalechef får centrala fårskaleområdet 
berättar om verksamheten omsorg på obekväm arbetstid, Nattugglan. 
Idag är sex fårskalebarn och 16 fritidshemsbarn inskrivna i 
verksamheten som håller öppet dygnet runt, året runt. 

Utvecldingsledarenlk:valitetscontrollern informerar om det arbete som nu 
tar vid efter skolinspektionens genomförda tillsyn. 

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

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

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2015.2587 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/3 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till1j änstemän 
och ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegations besluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut placering fårskoleklass, m 1-25 8, 
beslutsdatum 2015-03-26, delegat: fårvaltningschefen. 

Delegationsbeslut placering årskrus 4, m 1-249, 
beslutsdatum 2015-03-26, delegat: förvaltningschefen. 

Delegationsbeslut placering årskurs 7, nr 1-202, 
beslutsdatum 2015-03-26, delegat: förvaltningschefen. 

icilifoi! !~ ' i>,\i,C;''~ ~ 

~c~$il:<i~ffi~lM~i~Si~!låf'~ .. 
. :•. ·"!Bit(<·•· ' .~' '· \ii' ·:<BOSJ!ilillti'·c. ~ '";I)åtiuP, '' ,. ··1 

Bi~'~''' ,, ... ; trs~Wfit?i\lllr i~~iii.iWJf:;; .. 1 
Interkommunal placering.<< Pillskydd >>, 
Upplands-Bro kommun 

2015~202 BOU 2015-01-21 

Beviljad ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.731 
> > till Hå bo SFI, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beslut om mottagande av barn från aunan 2015.880 
kommun, som med hänsyn till sina personliga 
forhållanden har särskilda skäl < < Pulskydd > > 
., Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.971 
>> till Hermods Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.972 
>>till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 vs 
BOU 2015-02-12 

2015-05-06 TOVE 
BOU 2015-03-12 

2015-05-06 vs 
BOU 2015-02-23 

2015-05-06 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-05-06 VINCENT 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om skolsl<juts med hänsyn till 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) får 
<< Fulskydd >>,Björn T ideman 

Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015.1024 

Skolskjuts får<< Fulskydd >> läsåret 2015/91 
2014/2015 
Avslagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 2015.1127 
>> till Medleam Järfålla, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.1143 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedaältning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolsl<juts får<< Fulskydd >> läsåret 2015/94 
2014/2015 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.1144 
trafikfårhällanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolskjuts får<< Fulskydd >> läsåret 2015/93 
2014/2015 

Beslut om skolsl<juts med hänsyn till 2015.1147 
trafikfårhällanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolskjuts får<< Fulskydd >> läsåret 2015/42 
2014/2015 
Beslut om skolsl<juts med hänsyn till 2015.1148 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolsl<juts får<< Fulskydd >> läsåret 2015/43 
2014/2015 

,,·.···· 2ci~~~W.!W(' 1\i .• · .. ·.·······.·.~.·.··. ·a····tum'".·.··· '.·.····.····.·.· .. ·.,·.··.·· .. ···.·.·.•· .. ··.· ... ·.·, ; '·.·,.
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BOV 2015-03-03 

2015-05-06 BITID 

BOV 2015-02-23 

2015-05-06 TOVE 
BOV 2015-03-05 

2015-05-06 vs 

BOV 2015-03-05 

2015-05-06 vs 

BOV 2015-03-05 

2015-05-06 vs 

BOV 2015-03-05 

2015-05-06 vs 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.1149 BOU 2015-03-05 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

skolskjuts for < < Pulskydd > > läsåret 2015/44 2015-05-06 vs 
2014/1015 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.1150 BOU 2015-03-05 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd » , Viveca Ejnefjäll Strömberg 

skolskjuts for« Pulskydd » läsåret 2015/45 2015-05-06 vs 
2014/2015 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.1151 BOU 2015-03-05 
trafJkforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolskjuts for < < Pulskydd » läsåret 2015/36 2015-05-06 vs 
2014/2015 
Beviljande av inackorderingsbidrag << 2015.1178 BOU 2015-03-06 
Pulskydd >>, Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Delvis beviljad ansökan kommunal elev < < 2015.1186 BOU 2015-03-06 
Pulskydd >> till NTI-skolan., Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Beslut om ersättning introdnktionsprogrammet- 2015.1223 BOU 2015-03-11 
elev vid offentlig gymnasieskola<< Pulskydd 
> > , Hans Elmehed 

2015-05-06 C AB OR 
Beslut att ta emot elev foikbokford i annan 2015.1226 BOU 2015-03-09 
kommun som sökande till individuella 
programmen, gynmasiesärskolan << Pulskydd 
>>.,Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Ansökan om att behålla fOrskolplats i Upplands- 2015.1240 BOU 2015-03-12 
Bro kommun<< Pulskydd >>,Upplands-Bro 
kommun 

2015-05-06 vs 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beviljadansökankormnunalelev<<Pulskydd 2015.1241 BOU 2015-03-10 
> > till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1244 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Melander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1245 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunnu << Fulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1246 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Pillskydd >>, 
Caj sa Melander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1248 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Pillskydd >>, 
Caj sa Melauder 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1250 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1251 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1252 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Me1ander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1253 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Melonder 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1254 BOU 2015-03-11 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1255 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Melonder 

2015-05-06 C AB OR 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 
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KOMMUN 2015-05-06 
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Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan kommun<< Fulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015.1256 BOU 2015-03-10 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1257 BOU 2015-03-10 
gymnasium i aunan konnnun << Pulskydd >>, 
Cajsa Melander 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1258 BOU 2015-03-ll 
gymnasium i aunan konnnun << Pulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1259 BOU 2015-03-10 
gymnasium i aunan konnnun << Pulskydd >>, 
Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1260 BOU 2015-03-10 
gymnasium i aunan konnnun << Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Avslagen ansökan konnnunal elev« Pulskydd 2015.1261 BOU 2015-03-10 
» till SFIEnköpingpgaKvällskurs finns ej., 
Anders Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1262 BOU 2015-03-10 
>> till Upplands Väsby vux, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1264 BOU 2015-03-10 
gymnasium i aunan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1265 BOU 2015-03-10 
gymnasium i aunan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1266 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan konnnun << Fulskydd >>, 
Caj sa Molander 

2015-05-06 CABOR 

JUSTERARE /; 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/3 
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Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015.1267 BOU 2015-03-11 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begärau att gå 2015.1268 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Melander 

2015-05-06 C AB OR 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1270 BOU 2015-03-10 
>> till SFI Upplands-Bro, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1271 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1272 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1273 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1274 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1275 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1276 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1277 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1278 BOU 2015-03-10 
gymnasium i annan kommun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1279 
gymnasium i auuan kommuu << Pulskydd >>, 
Caj sa Melander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1280 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1281 
gymnasium i annan kommnn << Pulskydd >>, 
Caj sa Me1ander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå . 2015.1282 
gymnasium i auuan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1283 
gymnasium i auuankommun <<Pulskydd>>, 
Caj sa Melauder 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1284 
gymnasium i auuan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1285 
gymnasium i auuan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Melauder 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1286 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Metander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1287 
gymnasium i annan kommun << Pulskydd > > , 
Caj sa Metander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1288 
gymnasium i annan konnuun << Pulskydd >>, 
Caj sa Melander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1289 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

CL 

2015-03-10 

CABOR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

CABOR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

CABOR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

CABOR 
2015-03-10 

CABOR 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

gymnasium i annan kommun<< 
Caj sa Molander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj sa MeJarrder 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Molander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gynmasium i annan konnnun < < P u! skydd > > , 
Caj sa Melander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Molander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gynmasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Melander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj sa Melauder 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun < < Pulskydd > > , 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gynmasium i annan konnnun << Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gymnasium i annan konnnun << Pulskydd >>, 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 
gynmasium i annan konnnnn << Pulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015.1291 

2015.1292 

2015.1293 

2015.1294 

2015.1295 

2015.1296 

2015.1297 

2015.1298 

2015.1299 

2015.1300 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 

2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

C AB OR 
2015-03-10 

CABOR 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att 
gymnasium i annan konunun << Fulskydd >>, 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1302 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annan konunun < < Fulskydd > > , 
Caj sa Melander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1303 BOU 2015-03-JO 
gynmasium i annan konunun << Fulskydd >> , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1304 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annan konunun < < Fulskydd > > , 
Caj sa Melander 

2015-05-06 CABOR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1305 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annankonunun << Fulskydd>>, 
Caj sa Me lander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1306 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annan kommun < < Fulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1308 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annan kommun < < Fulskydd > > , 
Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.1309 BOU 2015-03-10 
gynmasium i annan kommtm < < Fulskydd > > , 
Caj saMelander 

2015-05-06 C AB OR 
Beviljad ansökan kommunal ele<< Fulskydd >> 2015.1312 BOU 2015-03-09 
till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.1314 BOU 2015-03-09 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.1316 BOU 2015-03-09 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 TOVE 
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Bevijad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1317 BOU 
>> till Komvux Enköping, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev « Pulskydd 2015. 1318 
>> till NTI Håbo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1319 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Delvis beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd > > till Komvux enköping, Anders 
Olsson, biträdande rektor 

2015.1320 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1321 
>> till NTI Håbo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev« Pulskydd 2015.1322 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.1323 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal «Pulskydd>> 2015.1324 
till NTI Håbo, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.1327 
>>till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Delvis beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd >>till NTI Håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015.1328 

Beslut om mottagande av elev från annan 2015.1432 
kommun, som med hänsyn till sina personliga 
forhållanden har särskilda skäl<< Pulskydd >>, 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-03-09 

TOVE 
2015-03-09 

TOVE 
2015-03-10 

TOVE 
2015-03-10 

TOVE 
2015-03-09 

TOVE 
2015-03-09 

TOVE 
2015-03-09 

TOVE 
2015-03-09 

TOVE 
2015-03-10 

TOVE 
2015-03-10 

TOVE 
2015-03-17 

2015-05-06 vs 

JUSTERARE l ~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

Beslut oromottagande av elev från annan 2015.1438 BOU 2015-03-17 
kommun, som med hänsyn till sina personliga 
fårhållanden har särskilda skäl « Pulskydd > > , 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015-05-06 vs 
Beviljande av inackorderingsbidrag << 2015.1483 BOU 2015-03-19 
Pulskydd » , Caj sa MeJarrder 

2015-05-06 C AB OR 
Bevi!i ad ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.1520 BOU 2015-03-19 
> > till NTI H åbo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Avslagen ansökan konnnnnal elev < < Pulskydd 2015.1521 BOU 2015-03-19 
>> till NTI Håbo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Beviljad ansökan kommunal elev« Pulskydd 2015.1522 BOU 2015-03-19 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Avslagen ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.1523 BOU 2015-03-19 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

20i5-05-06 VINCENT 
Beviljad ansökan kommunal elev < < Pulskydd 2015.1524 BOU 2015-03-19 
>> till NTI Västerås, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1526 BOU 2015-03-20 
>> till Lernia Stockholm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1534 BOU 2015-03-23 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-05-06 VINCENT 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.1535 BOU 2015-03-23 
>> till Komvux Upplands-Bro, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015-05-06 VINCENT 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

om 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fOrdvägens längd (annan skola än 
anvisade)« Pulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts för<< Pulskydd >> Läsåret 
2014/2015 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola) for 
<< Pulskydd>>, Björn Tideman 

Skolskjuts för<< Pulskydd » läsåret 
2014/2015 
Beslut om ersättning for elever som har forlängd 
studietid vid Upplands-Bro gymnasiet, Caj sa 
Melander 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fordvägens längd (annan skola än 
anvisade) for<< Pulskydd >>,Björn Tidemau 

skolskjuts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet 2015 Täppans förskola 
<< Pulskydd >>,Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet 2015 Täppans forskola 
<< Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet vt 2015 Slottsbackens 
forskola << Pulskydd >>,Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet vt 2015 Slottsbacken << 
Pulskydd» 

Interkommunal placering<< Pulskydd >>, 
Tyresö kommun 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015/83 

2015.1561 

2015/116 

2015.1563 

2015.1565 

2015/113 

2015.1595 

2015/106 

2015.1596 

2015/69 

2015.1613 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

BJTID 

2015-03-26 

BJTID 

2015-03-26 

C AB OR 
2015-03-26 

BJTID 

2015-04-01 

KRARV 

2015-04-01 

HAELM 

2015-03-30 

vs 

Nr 2015.2592 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

av att 
kränkande behandling Dm 45-2014:6266 
Utredning om kränkaode behandling vid 2015/11 2015-05-06 HAELM 
slottsskolan 
Yttrande över anmälan om kränkande 2015.1648 BOV 2015-04-07 
behandling av elev vid Slottsskolan Dm 45-
2015:1715 
Utredning om kränkaode behandling vid 2015-05-06 HAELM 
slottsskolan 
Beslut om behovsgrupp får<< Pulskydd >>, 2015.1649 BOU 2015-03-31 
Anueli Öhman 

2015-05-06 AN ÖHM 
Beslut om behovsgrupp får elev<< Pulskydd 2015.1650 BOV 2015-03-31 
> > , Anueli Öhman 

2015-05-06 AN ÖHM 
Beslut om behovsgrupp for<< Pulskydd >>, 2015.1652 BOU 2015-03-31 
Anueli Öhman 

2015-05-06 ANÖHM 
Beslut om behovsgrupp for < < Pulskydd > > , 2015.1653 BOV 2015-03-31 
Anneli Öhman 

2015-05-06 AN ÖHM 
Beslut om behovsgrupp får<< Pulskydd >>, 2015.1655 BOU 2015-03-31 
Anueli Öhman 

2015-05-06 ANÖHM 
Beslut om behovsgrupp får<< Pulskydd >>, 2015.1656 BOU 2015-03-31 
Am1e!i Öhman 

2015-05-06 ANÖHM 
Beslut om behovsgrupp for < < Pulskydd > > , 2015.1657 BOV 2015-03-31 
Anueli Öhman 

2015-05-06 ANÖHM 
Beslut om behovsgrupp får<< Pulskydd >>, 2015.1658 BOU 2015-03-31 
Anueli Öhman 

2015-05-06 AN ÖHM 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lO kap 37-38 §§ SL nr l, Beslut om 
grundbelopp till fristående verkaamhet 2015 
utanför Håbo konunun. stiftelsen Islamiska 
Skolan i Spånga!Framstegsskolan, Hans 
Ebnehed 

Ansökan om Grundbelopp 2015, Stiftelsen 
Islamiska Skolan i Spånga 
Beslut om skolskjuts med hånsyu till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omståndighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) för 
« Fulskydd » , Björn T ideman 

Skolskjuts för < < Fulskydd » läsåret 
2014/2015 
Yttrande vid elevs begäran att läsa i aunan 
konunun << Fulskydd >>, Caj sa Me lander 

Beslut om skolskjuts med hänsyu till 
trafik:fårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller aunan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) för 
<< Fulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts<< Fulskydd >> läsåret 
2014/2015 

Information om beslut gällande grundbelopp 
2015, Stiftelsen Islamiska 
skolan/Framstegssko lan., Stiftelsen Islamiska 
skolan 

Ansökan om Grundbelopp 2015, Stiftelsen 
Islamiska Skolan i Spånga 
Beviljad ansökan konununal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad konununal elev < < Fulskydd > > till 
SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan konununal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015/101 

2015.1720 

2015/150 

2015.1728 

2015.1740 

2015/136 

2015.1741 

2015/101 

2015.1746 

2015.1751 

2015.1752 

2015.1754 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HAELM 

2015-04-01 

BIT ID 

2015-04-02 

CABOR 
2015-04-13 

BIT ID 

2015-04-09 

HAELM 

2015-04-07 

VINCENT 
2015-04-07 

VINCENT 
2015-04-07 

VINCENT 
2015-04-07 

VINCENT 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

c 

BOU § 61 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 2015.1755 BOU 2015-04-07 
>> till Lernia Stockholm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökankonnnunal elev<< Fulskydd 2015.1756 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 2015.1757 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

25 kap 11-12 §§ SL nr l, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksambet 2015 
utanror Håbo konnnun. Pedagogiska 
verksamheten Myran, ., Hans 
Elmehed 

Ansökan om grundbelopp 2015, pedagogisk 
verksambet << Fulskydd >> (myran) 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>> till Komvuxcentrum Stockholm., Anders 
Olsson, biträdande rektor 

2015.1775 

2015/140 

2015.1810 

Beviljad ansökan konnnnnal elev<< Fulskydd 2015.1811 
>> till Komvuxcentrum Stockholm., Anders 
Olsson, biträdande rektor 

14 kap 15-16 §§ SL nr l, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksambet 2015 
utanfor Hå bo konnnun. Stiftelsen Islamiska 
skolans fritidshem., Hans Elmehed 

2015.1847 

Ansökan om Grundbelopp 2015, Stiftelsen 2015/1 O l 
Islamiska Skolan i Spånga 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 2015.1891 
>> till Lernia Stockholm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnnnal elev < < Fulskydd 2015.1983 
>> tilll Linne Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 2015.1984 
>> till SVOI(, Andet~ Olsson, biträdande rektor 

2015-05-06 VINCENT 
BOU 2015-04-07 

2015-05-06 VINCENT 
BOU 2015-04-07 

2015-05-06 VINCENT 
BOU 2015-04-09 

2015-05-06 HAELM 

BOU 2015-04-09 

2015-05-06 MARREN 
BOU 2015-04-13 

2015-05-06 MARREN 
BOU 2015-04-14 

2015-05-06 HAELM 

BOU 2015-04-15 

2015-05-06 TOVE 
BOU 2015-04-16 

2015-05-06 VINCENT 
BOU 2015-04-16 

2015-05-06 VINCENT 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

ansökan kommunal elev < < Fulskydd 
>> NTI -skolan pga Ansökan återtagen, 
Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
> > till komvnx Stockholm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> tiii komvux Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 
>> tr11 Komvnx Håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
> > till NTI -skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till komvux Upplands-Bro, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till IK Stockholm Stad, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan ej folkbokiård elev<< 
Fulskydd >> till SFI Häbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan ej folkbokförd elev<< 
Fulskydd >> till SFI, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev« Fulskydd 
> > till Linne Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015.1986 

2015.1987 

2015.1989 

2015.1991 

2015.1992 

2015.1993 

2015.1994 

2015.1995 

2015.1996 

2015.1997 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 

VINCENT 
2015-04-15 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-15 

VINCENT 
2015-04-15 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till Hermods Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 
> > till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fnlskydd 
> > till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan konununal elev<< Fulskydd 
> > till SFI Stockholm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan konununal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till komvux Håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan konununal elev < < Fulskydd 
> > till Komvux Håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan konununal elev < < Fulskydd 
>> till komvux håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/3 

2015.1999 

2015.2000 

2015.2001 

2015.2002 

2015.2005 

2015.2006 

2015.2007 

2015.2009 

2015.2010 

2015.2011 

2015.2012 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

VINCENT 
2015-04-16 

VfNCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VfNCENT 
2015-04-16 

VfNCENT 
2015-04-16 

VfNCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VfNCENT 
2015-04-16 

VINCENT 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 61 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Avslagen ansökan kommunal elev« Fulskydd 2015.2013 BOU 2015-04-15 
>> till komvux Nacka, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 2015.2014 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

A vs lagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 
>> till komvux Håbo, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>>,Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan<< Fulskydd >>till SVOK, 
Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>>,Anders Olsson, biträdande rektor 

Komplettering till mål nr 1833-15 Enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överidagal skolplacering << Fulskydd>> << 
Fulskydd» 
Kompletteringtill mål nr 1801-15 Enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överidagande skolplacering << Fulskydd >> 
Komplettering till mål nr 1769-15 Enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överidagal beslut om skolplacering 2015 << 
Fulskydd>> 
Komplettering till mål nr 1657-15 Enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överidagal beslut om skolplacering 2015<< 
Fulskydd» 
Komplettering till målnr 1949-15 Enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
ÖVer !dagat beslut om skolplacering 2015 << 
Fulskydd» 
Komplettering till mål nr 1870-15 enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överldagat beslut skolplacering << Fulskydd >> 

2015.2015 

2015.2016 

2015.2017 

2015.2053 

2015.2100 

2015/258 

2015.2101 

2015/259 
2015.2102 

2015/256 

2015.2104 

2015/164 

2015.2226 

2015/299 

2015.2227 

2015/167 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 
BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

BOU 

2015-05-06 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-16 

VINCENT 
2015-04-17 

VINCENT 
2015-04-22 

HAELM 

2015-04-22 

HAELM 
2015-04-22 

HAELM 

2015-04-22 

HAELM 

2015-04-27 

HAELM 

2015-04-27 

HAELM 

Nr 2015.2592 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 61 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Komplettering till mål m 187 6-15 enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 

BOU 2014/3 

Överk:lgat beslut om skolplacering 2015 < < 
Pulskydd» 

2015/166 2015-05-06 HAELM 

2015.2099 BOU 2015-05-06 
Komplettering till mål m 1832-15 enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 2015/258 2015-05-06 HAELM 
Överklagat beslut om skolplacering 2015<< 
Pulskydd» 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2015-04-28, BOU2014/3 nr 2015.2223 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-28, BOU2014/3 nr 2015.1801 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2592 

CL-1 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 62 

Anmälningsärenden 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till fårvaltningen och som kan vara av intresse får ledamöter i 
barn- och utbildningsnämnden. De presenteras i en sammanställning och 
kan studeras individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista, ärende 5, 2015-04-27, BOU2014/4 m 2015.2262 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.2626 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015196 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram 
egna måldokument enligt gällande målstyrningsmodell och tidplan 
(§ 15/2015). 

Förvaltningen har tagit fram forslag på målformuleringar for år 2016 till 
barn- och utbildningsnärunden utifrån kommunfullmäktiges övergripande 
mål. Det handlar om fyra mål och under vruje mål finns ett antal strategier 
som är framtagna for att nå de rubricerade målet. Målen har också koppling 
till de nationella mål som anges i forskolans och skolomas läroplaner. 

Under varje mål finns också forslag på mått och nyckelindikatorer som ska 
visa om målet har uppfyllts eller inte. Inom parentes anges senaste 
publicerade värden. Aktuella nyckelindikatorer tas sedan fram årligen for 
Håbo kommun och blir de måltal som nämndens verksamheter styr mot och 
dessa järnfårs med andra kommuner och med riket. 

Attraktiva Håbo 

H åbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

strategi 

Verksamheten utformas så att barn och elever når sin högsta potential. 
Detta visar sig genom höga resultat och meritvärden. 

Resultaten i öppna jämforelser ska ligga bland de 50 bästa kommunerna i 
lim det. 

Den pedagogiska verksamheten ska bygga på senaste forsirning och 
beprövad erfarenhet och teknile 

Nyckelindikatorer 

• Mått Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 3 i de 
nationella proven är for Ma år 2016 75% (2013: 70%) och for Sv 
75% (2014: 69%) 

• Mått Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de 
nationella proven är for Ma år 2016 95% (2014: 89%), for Sv 95% 
(2014: 92%) och får Eng 95% (2014: 92%) 

• Mått Meritvärden for elever som slutar årskurs 9 ska nå 214 
meritpoäng år 2016 (2014: 209 p) och i gymnasiet 14 betygspoäng 
(2014: 13,7 p). 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 63 BOU 2015/96 

Forts. 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasietärför2016 95% (2014: 93%) 

• Mått Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom 
förskolan ska 2016 vara 35% (2014: 33%) 

• Mått Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom 
fritidshem ska 2016 vara 35% (2014: 33%) 

• Mått Andel behöriga lärare inom grundskola ska 2016 vara 84% 
(2014: 82%) och i gymnasieskolan 84% (2014: 81 %) 

Hållbara Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en 
livslång lust att lära. 

strategi 

För att nå dessa resultat krävs en samverkan mellan de kommunala 
verksamheterna som ger synergieffekter. Detta nås genom en genomtänkt 
"röd tråd" från förskola till vuxenutbildning som visar sig i teori och 
praktik. 

En genomgående inriktning ska vara att barn och elever så långt det är 
möjligt finns i en inlduderande verksamhet. 

Samtliga läroplaner anger att alla verksamheter ska ha ett miljöperspektiv 
och arbeta för en god miljö och hållbar utveckling med eleverna. För att 
visa hur detta arbete sker ska verksamheterna beskriva detta i 
arbetsplaner och i årliga uppföljningar. 

Alla verksamheter har väl implementerade planer för värdegrundsarbete 
med rutiner för laänkande behandling 

Nyckelindikatorer 

• Mått Den andel av de som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum ska 
för .2016 vara l 00% 

• Mått Elevers syn på skolan och undervisningen ur ett 
trygghetsperspektiv ska 2016 öka. (2014: 82,3%) 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.2628 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §63 BOU 2015/96 

Forts. 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Föräldrars syn på förskola, skola och fritidshem angående 
trygghet år 2016 ska får fårskolan öka till97% (2014: 95%) får 
skolan till88% (2014: 85,8%) och fritidshem til193% (2014: 91,4%) 

• Mått Andel elever i särskilda undervisningsgrupper ska minska från 
4,1 % ti113,5 %år 2016. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Alla barn och elever i H åbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå 
målen. 

strategi 

Det pedagogiska ledarskapet ska utgå från en ingående kunskap om och 
sammanställningar av elevers resultat, terminsvis, i alla ämnen och 
skolår. Ledarskapet utövas såväl på lärarnivå, skolledarnivå och på 
fårvaltningsnivå. Skolledares ledarskap ska vara ett naturligt inslag i 
vardagsarbetet. 

1ngen elev ska lämna skolår tre utan tillräcklig läsförmåga inför de 
fortsatta skolåren. En avstämning ska ske i slutet av skolår två och vid 
behov ska nödvändiga insatser ske under skolår tre får att nå detta mål. 

Genom att barn och elevhälsa arbetar i nära samverkan med 
fårskalechefer och rektorer ska pedagogiska analyser tidigt ge underlag 
får förebyggande insatser. 

Kontinuerliga analyser av elevernas resultat används på såväl enhets
som förvaltningsnivå får att ta fram åtgärder får att fårbättra 
undervisning, värdegrundsarbete och kunskapsresultat 

Nyckelindikatorer 

• Mått Andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i samtliga ämnen 
ska får 2016 minst vara 75% (2014: 72,6%) 

• Mått Digital uppföljning ska finnas får samtliga elever i alla 
årskurser och alla ämnen, och när de anges i årliga uppföljningar ska 
detta år 2016 uppfyllas tilllOO% 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr2015.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 63 

Forts. 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/96 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

• Mått Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år 
i kommunen ska 2016 inklusive IM vara minst 74% (2014: 72,5%) 

• Mått Elevernas läsförmåga i slutet av skolår 2 visar sig i DLS-tester. 
Andelen elever med låga staninevärden (l och 2) skall minimeras 
efter insatser under årskurs 3. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en 
resurseffektiv verksamhet. 

strategi 

Bygger verksamheten utifrån beslutade ramar ochjämförelser sker i 
förhållande till rikets värden. Kostnadsmåtten nedan kan kompletteras 
med andra relevanta värden. 

• Mått Kostnad per inskrivet barn i förskolan 

• Mått Kostnad per inskriven elev i fritidshem 

• Mått Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 

• Mått Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem 

• Mått Kostnad per elev i grundskolan 

• Totalt 

• För undervisning 

• För lokaler 

• Mått Kostnad per elev i gymnasieskolan 

• För undervisning 

• För lolmler 

• Mått Kostnad per heltidsstuderande inom Komvux 

• Mått Kostnad per heltidsstuderande inom SFI 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1-

Nr 2015.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 63 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/96 

Mål för barn- och utbildningsnämnden år 2016 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2015-04-28, BOU2015/96 nr 2015.2278 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-28, BOU2015/96 nr 2015.1785 

Protokoll från konnnunfullmäktige (§ 15), 2015-03-23, KS2015/64 nr 
2015.1621 

Protokoll från konnnunstyrelsen (§ 28), 2015-02-02, KS2015/42 nr 
2015.503 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Under målet "Håbos konnnunala forskolor och skolor ska 
vara trygga och främja en livslång lust att lära" fareslås att mått for 
nyckelindikator enligt punkten 2 ändras till: "Elevers syn på skolan och 
undervisningen ur ett trygghetsperspektiv ska 2016 öka." 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnärunden beslutar att anta fyra målområden med 
strategier for år 2016 enligt forvallningens f<irslag. 

2. Under målet "Håbos konnnunala fOrskolor och skolor ska vara trygga 
och främja en livslång lust att lära" beslutas att mått for nyckelindikator 
enligt punkten 2 ändras till: "Elevers syn på skolan och undervisningen 
ur ett trygghetsperspektiv ska 2016 öka.". Övriga nyckelindikatorer for 
2016 beslutas i enlighet med forvallningens f<irslag. 

Beslutsexpediering 
Konnnunful!mäktige 
Förvaltningschefen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande rektorer och fårskalechefer 
Barn- och utbildningsforvallningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 64 BOU 2015/154 

skolpliktsbevakning -uppföljning vårterminen 2015 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsförvaltningens elevregister görs vmje vecka en 
kontroll av skolplikten på de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i 
Håbo kommun. 

I bifogad information sammanfattar barn- och utbildningsförvaltningen de 
skolpliktsärenden som får tillfället är aktuella att bevaka. 

Rektorerna har lämnat uppgifter om antal elever som sällan eller aldrig 
kommer till skolan, så kallade "hemmasittare". Från Futurumskolan är ett 
eget dokument bifogat som underlag. 

Informationen redovisar elever folkbokförda i Håbo med skolgång i 
fristående och kommunala skolor i kommunen eller i andra kommuner. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 8, 2015-04-27, BOU2015/154 nr 2015.2240 

Tjänsteslaivelse, 2015-04-10, BOU2015/154 nr 2015.1805 
Information, 2014-10-07, SKN2015/154 nr 2015.1388 

Uppföljning av skolplikt, Futurumsko lan, 2015-04-02 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

LLt 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

BOU 2015/168 

Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg med anledning av förändringar av maxtaxan 

Sammanfattning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag får kommande bidragsår senast den 
sista december vrnje år. statsbidraget betalas ut under fårutsättning att 
kommunen följer villkoren i Förordning (200 l: 160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom rorskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kornmun tillämpar reglerna får maxtaxa. Kornmunfullmäktige 
fastställer taxan får förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnänmden föreslår att kornmunfullmäktige godkänner 
de nya avgiftsnivåerna får maxtaxa får förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Reglerna gäller tillsvidare. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 9, 2015-04-27 BOU2015/168 nr 2015.2441 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-01, BOU2015/168 nr 2015.1718 

Nya avgiftsnivåer fårmaxtaxa, Skolverket 2015-03-24, BOU 15.1839 
- Regler får avgifter får förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 

BOU 15.1828 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kornmunfullmäktige 
godkänner föreslagna avgifter får förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Beslutsexpediering 
Kornmunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2634 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/65 

Utökning av verksamhet Raoul Wallenbergförskolan Skokloster 

Sammanfattning 
Med anledning av International Swedish School AB:s ansökan om att utöka 
verksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen utrett de rättsliga 
förutsättningarna för en sådan förändring. 

Barn- och utbildningsförvaltningens rättsutredning konstaterar att 
kommunen inte har rättsligt stöd för reglementets krav på ansökan om 
godkännande som huvudman vid utökning av verksamheten. Beslutet om 
godkännande av International Swedish School AB från den 16 juni 2014 
innefattar inte heller något villkor som begränsar barnantalet på 
förskolan. 

Med anledning av detta bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att 
kommunen inte kan kräva att International Swedish School AB ska 
ansöka om nytt godkännande för att kunna genomföra en sådan utökning 
av verksamheten som angivits i ansökan. Huvudmannen har rätt att utöka 
verksamheten på förskolan redan genom det beslut om godkännande som 
huvudman som fattades innan verksamhetens etablering i kommunen, 
SKN § 47/2014. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att reglementet inte bör följas 
i denna del och att reglerna revideras i enlighet med det gällande 
rättsläget 

Ärendet ska därmed inte prövas i sak. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår att barn- och utbildningsnämnden avskriver International 
Swedish School AB :s ansökan om godkännande och rätt till bidrag 
gällande fristående förskola. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2015-04-27, BOU2015/65 nr 2015.2251 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-31, BOU2015/65 nr 2015.2251 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående 
förskola, International Swedish School AB Raonl Wallenbergförskolan 
Skoldoster, 2015-02-06, BOU 2015/65 nr 2015.633 

- Bedömning av ansökan om godkännande som huvudman för förskola 
och rätt till bidrag för International Swedish School AB, Raoul 
Wallenbergskolan Skoldoster, SKN § 47,2014-06-16, SKN 2014/61 

Reglemente för godkännande av fristående verksamheter- Förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, 2012-05-24, SKN nr 2012.173 
(bifogas ej i underlaget) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.2637 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 66 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/65 

Utökning av verksamhet Raoul Wallenbergförskolan skokloster 

Beslut 

l. Barn och utbildningsnämnden avskriver International Swedish School 
AB:s ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående 
fcirskola. 

Beslutsexpediering 
International Swedish School AB 
Barn- och utbildningsfcirvaltningens stab 
Handläggare/utredare i ärendet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2637 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/123 

Yttrande över rapport "Skolgenomlysning" 

Sammanfattning 
Skolchefen och ekonomichefen uppdrog till sina förvaltningar att 
genomfåra en genomlysning av Västerängsskolans och Futurums ekonomier 
inför budgetåret 2014. 

Syftet var dels att utreda dels varfår skoloma gick med underskott, dels att 
fårsöka ta reda på vilka oklarheter i budgetprocessen som gav upphov till 
osäkerhet om läget. 

När det gäller varfår skoloma gick med underskott konstater.ades att det 
fram får allt var assistentkostnaderna som var höga och att elevantalet per 
!dass låg under det antal om 24 elever i snitt per klass som krävdes får att 
"gå runt". 

När det gällde budgetprocessen lämnades ett antal fårslag på fårändringar i 
syfte att bättre kunna analysera intäkter och kostnader. 

De långsiktiga effekterna av genomlysningen handlar bland annat om 
tydligare 1jänstefårdelning, fårbättrade budgetrutiner och en fårbättrad 
dialog mellan förvaltningsledning och rektorer/fårskolechefer. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista.ärende 14,2015-04-27, BOU2015/123 nr 2015.2252 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-13, BOU/123 nr 2015.1813 
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen(§ 49), 2015-03-02 

Rapport "Skolgenomlysning" 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
överlämna förvaltningens fårslag som ett yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: Barn- och 
utbildningsnämnden konstaterar att många av de erfarenheter och fårslag 
som genomlysningen gav, har använts i det arbete som sker kring 
skolomas ekonomi både på barn- och utbildningsförvaltningen och på 
ekonomiavdelningen. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE v a: ~_.._....."-y-,L / 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2639 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 68 

Regler för utbetalning ur skolsamfond 

Sammanfattning 

BOU 2015/163 

Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas Stiftelsen skolsamfond av Håbo 
kommun. Minst l O procent av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till 
kapitalet. Resterande del av avkastningen disponeras enligt barn-och 
utbildningsnämndens/barn- och utbildningsutskottets förslag. Utdelning 
skall användas till förmån för elever som bor i Håbo kommun och som 
deltar i undervisning i grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, grundvux 
och komvux, företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller anuan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott 

• stipendium för fortsatt utbilduing, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands 

• studiebesök 

• skolresa 

• fritidsverksamhet 

• kulturell verksamhet 

• idrottstävling eller anuat för eleverna gemensamt ändamål. 

Över tid har den del av avkastningen som kan disponeras för stipendier 
använts så att nämnden beslutat om ett tema, sedan har man kunuat söka 
stipendier ur fonden utifrån det temat. 

Under annan tidsperiod har avkastningen använts till de stipendier som 
nämnden delar ut till de klasser som gjort de bästa kunskapsresultaten per 
läsår. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 15, 2015-04-27, BOU2015/163 nr 2253 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-13, BOU2015/163 nr 2015.1821 

Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 93,2013-12-09 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2662 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 68 BOU 2015/163 

Forts. 

Regler för utbetalning ur Skolsamfond 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den del av 
avkastningen som disponeras för stipendier utgör underlag till de två 
stipendier om l O 000 kronor som för närvarande delas ut till den bästa åk 
6:an och 8.an när det gäller genomsnittligt meritvärde. 

Beslut 

l. Barn- och bildningsnämnden beslutar att den del av avkastningen som 
disponeras för stipendier utgör underlag till de två stipendier om l O 000 
kronor som för närvarande delas ut till den bästa åk 6:an och 8.an när det 
gäller genomsnittligt meritvärde. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Utvecldingsledarenlkvalitetscontrollern 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2662 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 69 BOU 2015/155 

Svar på motion med förslag om kartläggning och åtgärds
program mot skadliga kemikalier i förskola, motionsställare 
Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
En motion med förslag om kartläggning av och åtgärdsprogram mot 
skadliga kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från 
kommunstyrelsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och 
utbildningsnämnd Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Håbo kommuu saknar idag en handlingsplan om en giftfri förskola 
Färskolecheferna och bitr. färskolechefer har tittat på hur andra kommuner 
arbetar med en giftfri förskola, samt tagit del information från 
Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen har initierat ett projekt 
Operation Giftfri förskola. 

Nedan beskrivs målet med projektet: 

• Att få en kunskapsbas varifrån Naturskyddsföreningen kan påverka 
politiker, kommunens upphandlare och inköpare, samt få 
fårskalechefer att välj a det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt 
vid upphandling och inköp av nya salcer till förskolan. 

• Att presentera fårbättringsåtgärder för att minska exponeringen av 
miljögifter i färskolemilj ön, till medverkande fårskolor och 
kommuuer. 

• Att väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan läcka 
farliga kemikalier och att man som konsument kan göra skillnad i sin 
egen närmiljö genom att göra aktiva val. 

Material för att arbeta fram en kommuugemensam handlingsplan finns på 
Naturskyddsfåreningens hemsida. 

Förvaltuingen ställer sig bakom fårslaget som läggs i motionen och föreslår 
att en kartläggning av miljön får barnen på samtliga förskolor i Håbo 
kommun genomfårs utifrån konceptet " Giftfri förskola". 

F ör att en kartläggning och en handlingsplan ska kunna tas fram får att få en 
så giftfri fårskola som möjligt krävs ett samarbete mellan flera 
förvaltningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.2664 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 69 BOU 2015/155 

Forts. 

Svar på motion med förslag om kartläggning och åtgärds
program mot skadliga kemikalier i förskola, motionsställare 
Fred Rydberg (KO) 

Beslutsunderlag 

- Föredragningslista ärende 16, 2015-04-27, BOU2015/155 m 2015.2254 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-12, BOU2015/155 nr 2015.1376 
- Delegationsbeslut, 2014-10-02, KS20141l27 m 2014.2933 

- Motion Kristdemokraterna, Giftfri fcirskola, KS2014/127 m 2014.4349 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfciranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
fcirvaltningens fcirslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar fcirvaltningens yttrande som 
svar på motionen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fareslår att kommunfullmäktige, utifrån 
beskrivna fårutsättningar ovan, bifaller fårslaget i motionen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/124 

Riktlinjer för kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
F ör att fårbättra kommunikationen kommer barn- och utbildningsnämnden 
att under mandatperioden 2015-2018 utse kontaktpolitiker får kommunens 
fårskolor och skolor. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den25mars 2015 (§ 49) 
återremitterades ärendet till förvaltningen får ett fårtydligande av uppdraget 
som kontaktpolitiker. Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att 
ledamöter och ersättare snarast möjligt meddelar nämndsekreteraren vilka 
fårskolor/skolor de önskar vara kontaktpolitiker får. 

Förvaltningen föreslår i bifogade riktlinjer ett fårtydligande av uppdraget får 
kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 17,2015-04-27, BOU2015/124 m 2015.2255 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-14, BOU2015/124 m 2015.1827 

Riktlinjer, 2015-04-02, BOU2015/124 m 2015.1725 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde§ 49, 
2015-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden antar fårslag till förtydligade 
riktlinjer får kontaktpolitiker mandatperioden 2015-20 18. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar fårslag till förtydligade riktlinjer 
får kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsexpediering 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer och fårskalechefer i kommunala och fristående verksamheter i 
Håbokommun 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 71 BOU 2015/97 

Förskole-och skolutvecklingsråd under mandatperioden 2015-
2018 

Barn- och utbildningsnämnden avser att fortsätta fåräldresamverkan genom 
det skolutvecklingsråd som funnits under föregående mandatperiod, tidigare 
kallat centrala fåräldrarådet. För att också frågor kring fårskolans utveclding 
ska komma i fokus inrättas från hösten 2016 ett fårskoleutvecklingsråd. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den25mars 2015 (§ 50) 
återremitterades ärendet till förvaltningen får att tydliggöra syftet med 
fårskoleutvecklingsråd och skolutvecklingsråd. 

Förskole- och skolutvecklingsråden ska fungera som forum får inspiration 
och får utbyte av information mellan fåräldrarepresentanter, 
nämndsledamöter och förvaltning. Råden är inte forum får beslut, men 
fåräldrarepresentanterna kan i vissa frågor utgöra referensgrupp inför beslut 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Föreläsare kommer då och då att bjudas in och råden kommer att fungera 
som bollplank vid aktuella utvecklingsfrågor eller pågående projekt inom 
nämndens ansvarsområde. 

Råden välkomnar vårdnadshavare i både kommunala och fristående 
verksamheter att delta som representanter. 

Förslag på sammansättning är en-två fåräldrarepresentanter som utses från 
de lokala fåräldraråden i kommunens skolor och fårskoleområden/fårskolor. 
Från politiken föreslås att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
ingår och som representant från förvaltningen deltar förvaltningschef 
och/eller kvalitetscontroller/utvecklingsledare. 

Förskole- och skolutvecklingsråden föreslås hålla cirka ett möte vardera per 
termin. Mötena protokollfårs av en sekreterare och anslås på kommunens 
hems ida. 

Arbetsutskottet beslutar om tid får fårsta möte med respektive råd. Inför 
mötet skickas en inbjudan ut till fåräldraråden i kommunens fårskole- och 
skolverksamheter med uppmaning att utse lokala representanter till de olika 
råden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 18, 2015-04-27, BOU2015/97 nr 2015.2256 

Tjänsteslaivelse, 2015-04-14, BOU2015/97 nr 2015.1837 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde § 50, 
2015-03-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 71 BOU 2015/97 

Forts. 

Förskole· och skolutvecklingsråd under mandatperioden 2015-
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Bam- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Förslag till beslut 
l. Bam- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett förskole- och ett 

skolutvecklingsråd under mandatperioden 2015-2018. 

2. Råden representeras av fciräldrar både från kommunala och fristående 
verksamheter i Håbo kommun. 

3. Rådets sammansättning är en-två fciräldrarepresentanter som utses från 
de lokala fciräldraråden i kommunens skolor och fcirskoleområden/
fcirskolor. Från politiken fareslås att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ingår och som representant från fcirvaltningen deltar 
fcirvaltningschef ochfeller kvalitetscontroller/utvecklingsledare. 

4. Förskole- och skolutvecklingsrådet föreslås hålla cirka ett möte vardera 
per termin. Mötena protokollfårs och anslås på kommunens hemsida. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsnämndens AU 
Förvaltningschefen 
Utvecldingsledare/kvalitetscontrollers 
Förätdraråden i kommunens fårskolor och skolor 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 72 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BOU 2015/16 

W emer Schubert (S) informerar från möte inom närvårdsverksamhet i 
Håbo, samverkan mellan Håbo kommnn och Landstinget, Uppsala län. 
Samarbetet syftar till att utveckla närvårdssamarbetet och klara ut 
ansvarsfårdelning mellan kommunen och landstinget. 

Lennart Carlsson (M) informerar från helgen med vänortsutbyte får 
ungdomar arrangerad av musikskolan. 

Lennart Carlsson (M) informerar om träff med utbildningsminister 
Gustav Fridolin (MP). Ordfåranden och förvaltningsföreträdare från 
utbildningsnämnder i Uppsala län var samtidigt inbjudna får att få 
information om regeringens planer inom utbildningsområdet och 
möjlighet att ställa frågor. 

Lennart Carlsson (M) informerar om de pågående verksamhetsbesök 
som representanter får nämndens arbetsutskott nu genomför. Snart är 
samtliga skolor besökta och nnder maj ochjuni är det fårskolomas tur. 
En sammanställning från besöken kommer att delges barn- och 
utbildningsnämnden i juni. 

Beslut 

l. Batn- och utbildningsnämnden tackar får informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-06 

BQU 2015/34 

Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått inbjudan att delta i: 

- En stund på jorden, Gymnasiesärskolan Lyktan inbjuder till 
terminens show den 21 maj 2015 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 21, 2015-04-27, BOU2015/34 nr 2015.2258 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-14, BOU2015/34 nr 2015.1840 

- Inbjudan från gymnasiesärskolan Lyktan 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden utser Nina Marminen (S) att närvara på 
Lyktans show den 21 maj 2015. 

Beslutsexpediering 
Berörd 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

L_ L 

BOU § 74 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

BOU 2014/5 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 22, 2015-04-27, BOU2014/5 m 2015.2260 
- Uppdragslista, 2015-04-14, BOU2014/5 m 2015.1843 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 

·aktUell lista. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 75 BOU 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en lista som redovisar 
remitterade motioner och medborgarförslag till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 23,2015-04-27, BOU2014/6 nr 2015.2261 

Lista över remitterade motioner och medborgarfdrslag, 2015-04-14, 
BOU 2014/6 nr 2015.1844 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
remitterade motioner och medborgarförslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av remitterade 
motioner och medborgarförslag. 
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