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BOU § 102 Dnr 2016/00007  

Information från förvaltningsledningen  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Rektor för Fridegårdsgymnasiet informerar om verksamheten och 

föreslagna framtida förändringar. 

Biträdande rektor för Fridegårdsgymnasiet informerar om förändringar inom 

verksamheten för vuxenutbildning. 

Förvaltningschefen informerar om tidplanen för ombyggnad vad gäller 

Futurum, samt aktuell statistik angående aktivitetsansvaret.  

Utvecklingsledaren informerar om resultat och nyckeltal samt 

måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-29, BOU 2016/00007 nr 27554 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-11, BOU 2016/00007 nr 27149 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 103 Dnr 2016/00008  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän 

och ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 

redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 

utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 

däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Delegationsbeslut för perioden: 2016-10-04 – 2016-11-07 inklusive nr 

26233, 2016-09-27 och nr 27214, 2016-11-16. 

Tilläggsbelopp fristående (modersmål) 

Mottagande av barn/elev annan kommun – fria valet 

Mottagande av sökande Vux  

Mottagande av SFI  

Om reseersättning/inackorderingsbidrag 

Om ersättning för förlängd studietid  

Placering i fritidshem på grund av familjesituation 

Beslut om skolskjuts 

Tilläggsbelopp fristående gymnasieskola 

Beslut vuxenutbildning 

Mottagande av elev till specialkalass 

Ansökan om förlängd studietid, AST 

Mottagande av sökande IMIND 

Beslut om samverkansavtal 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-29, BOU 2016/00008 nr 27561 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-11, BOU 2016/00008 nr 27150 

– Sammanställning beslutsunderlag, 2016-10-04 – 2016-11-07 inklusive 

nr 26233, 2016-09-27 och nr 27214, 2016-11-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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BOU § 104 Dnr 2016/00009  

Anmälningsärenden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnen noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  

Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 

skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 

till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 

intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 

de inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-29, BOU 2016/00009 nr 27562 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-11, BOU 2016/00009 nr 27151 

– Sammanställning av anmälningsärenden, 2016-10-04 – 2016-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnen noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 105 Dnr 2016/00012  

Ekonomisk uppföljning oktober 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning oktober 

2016. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget 

i balans. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 261 tkr. 

Underskottet beror helt på prognostiserade ökade kostnader i samband med 

uppställning av paviljonger på Futurumskolan. Kostnaden, som är upptagen 

som övergripande verksamhet, för 2016 uppgår till 3 268 tkr. Under året har 

budgetjusteringar gjorts mellan gymnasieskola och grundskola för att rätta 

till den obalans av budgetramarna som varit mellan nämndens olika 

verksamheter. Prognosen har dock ökat för grundskolorna i jämförelse med 

förra prognosen i oktober. En anledning till prognosökningen är 

merkostnader för Futurumskolan i samband med planering och logistik vid 

inflyttning i paviljongerna. 

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott. Dock har underskottet 

minskat med 1 700 tkr vilket beror på minskade kostnader för köp av 

förskoleplats från annan huvudman, minskade kostnader för kommunala 

förskolor samt på förvaltning centralt. Gymnasieverksamheten 

prognostiserar ett överskott vilket både beror på lägre kostnader vid köp av 

plats från annan huvudman och överskott inom den egna verksamheten. 

Barn- och elevvolymerna har under året ökat mer än budgeterat. Detta leder 

bland annat till högre kostnader för köp av verksamhet men även till brist på 

förskoleplatser i kommunens förskolor.  

Beslutsunderlag 

Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/00012 nr 27573 

Tjänsteskrivelse, 2016-11-19, BOU 2016/00012 nr 26131 

Månadsuppföljning oktober 2016 (Barn- och utbildningsnämnd)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning 

oktober 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget i 

balans.  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom  
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BOU § 106 Dnr 2016/02048  

Attesträtt 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2017 

med ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 107, enligt bilaga. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2017 med ansvarskodsintervallet 

5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 

3155, 330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2017, och 

syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som 

ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 

styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 

tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bl.a. att nämnd 

delegerar till förvaltningschef att besluta om attestanter samt att nämnd 

ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 

utbildningsnämndens ordförande attesträtt under 2017 med 

ansvarskodsintervallet 5000-5000 (ordförande barn- och utbildningsnämnd) 

kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet samt tillhörande arbetsutskott) 

Förvaltningen föreslår dessutom att barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningschefen attesträtt under 2017 med ansvarskodsintervallet 5000-

6999 (ordförande barn- och utbildningsnämnd och barn- och 

utbildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- 

och utbildningsnämndens verksamhet samt tillhörande arbetsutskott), 1380 

(nämndadministration), 3150, 3155, 330 (Musikskolans verksamhet) och 

4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

På barn- och utbildningskontoret finns aktuell attestförteckning vilken 

kommer att anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
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Beslutsunderlag 

Föredragningslista, 2016-11-30 BOU 2016/02048 nr 27574 

Tjänsteskrivelse, 2016-11-18, BOU 2016/02048 nr 27288 

Attestförteckning 2017, BoU 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 

2017 med ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 107, enligt bilaga. 

Förvaltningschefen ges attesträtt under 2017 med ansvarskodsintervallet 

5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 3155, 

330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ordföranden 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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BOU § 107 Dnr 2016/01978  

Tillsynsplan för 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Inför den tillsyn som barn- och utbildningsförvaltningen ska genomföra 

under 2017 har en tidsplan tagits fram. Tidsplanen ser ut enligt följande: 

Tillsyn 1 (Regnbågens förskola) 

Skicka ut förfrågningsunderlag och information i november 2016 

Sluttid för att besvara i början/mitten av december 2016 

Tillsynsbesök genomförs under andra halvan av januari 2017 

Beslut kring tillsynen fattas i februari 2017 

  

Tillsyn 2 (Täppans förskola) 

Skicka ut förfrågningsunderlag och information i februari 2017 

Deadline för att besvara i början/mitten av mars 2017 

Tillsynsbesök genomförs under andra halvan av april 2017 

Beslut kring tillsynen fattas i maj 2017 

  

Tillsyn 3 (pedagogisk omsorg, Fyrklövern): 

Skicka ut förfrågningsunderlag och information på sommaren (juli) 2017 

Deadline för att besvara i början av september 2017 

Tillsynsbesök genomförs i oktober 2017 

Beslut kring tillsynen fattas i november 2017 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/01978 nr 27575 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-14, BOU 2016/01978 nr 27161 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen 

Ansvarig handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen  

Verksamhetschef för förskola, Anna Walterholm 
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BOU § 108 Dnr 2016/01738  

Skolpliktskontroll HT2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av skolpliktskontrollen för 

höstterminen 2016.  

Sammanfattning  

Via kommunens elevregister görs varje vecka en kontroll av skolplikten på 

de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i Håbo kommun och omfattas 

av skolplikt. Där hittas bland annat barn som är nyinflyttade och barn som 

går i skola i kommunala eller fristående skolor i andra kommuner men där 

vårdnadshavarna inte har meddelat detta till Håbo kommun. Ibland kan 

barnen också vistas utomlands. Barn- och utbildningsförvaltningen följer 

upp alla barn till dess att ärendet överlämnas till annan myndighet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolplikt samarbetar vi 

med både Försäkringskassan, Skatteverket (folkbokföringen) och, i vissa 

undantagsfall, Polisen. I en del fall lämnas uppgifter över till dem. 

Myndigheterna tar emot uppgifterna och startar, om så behövs, en egen 

utredning utifrån de lagar som gäller för deras verksamheter. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar inga ärenden i dagsläget, då 

samtliga elever som vi har i våra elevregister har en skolplacering som är 

känd för oss. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har vänt sig till samtliga skolor med ett 

förfrågningsunderlag som gäller elever med hög frånvaro och eventuella 

hemmasittare. 

De data som samlats in kommer att sammanställas för analys under 

november 2016 av barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med 

sammanställningen av data är att se om det finns några samband att se 

mellan de faktorer vi fått kunskap om i sammanställningen. 

Sammanställningen, analysen, eventuella slutsatser som kan dras och 

förslag på eventuella åtgärder utifrån slutsatserna kommer tas fram av barn- 

och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/01738 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-30, BOU 2016/01738 nr 27576 

– Sammanställning av skolpliktskontroll (2016-11-03).  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 

skolpliktskontrollen för höstterminen 2016.  

___________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Handläggare på förvaltningen  
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BOU § 109 Dnr 2016/01757  

Remittering av motion – belysning på kommunens förskolor  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att berörd avdelning inom 

tekniska utskottet gör en djupare besiktning av förutsättningarna för att 

förbättra rådande belysning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed bifall av motionen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har fått Michael Rubbestads (SD) motion 

från kommunkullmäktige, avseende en inventering av belysningen på 

kommunens förskolor. Detta för att garantera att barnen får en säker 

utemiljö med god belysning under vinterhalvåret. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått motionen för att göra en första 

inventering av hur förskolornas gårdar är belysta. I en bilaga finns uppgifter 

från förskolornas förskolechefer. De har sammanställt hur de upplever att 

fastigheter och gårdar är belysta. 

Det kan utifrån denna enkla sammanställning konstateras att samtliga 

förskolor har belysning vid fasad, men endast fyra har belysning på gården. 

Ytterligare två har delvis belysning på gården, medan sju förskolor helt 

saknar belysning där. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att förutsättningarna för 

att leva upp till målsättningen med motionen varierar mellan kommunens 

förskolor. Förvaltningen föreslår därför att berörd avdelning inom Tekniska 

utskottet gör en djupare besiktning och förutsättningarna för att förbättra 

rådande belysning.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/01757 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-18, BOU 2016/01757 nr 27277 

– Inventering 

– Kommunstyrelsen, delegationsbeslut, motion om förskolebelysning 

2016-10-03, 2016/517 

– KF 2016-09-26 § 109 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden föreslår att berörd avdelning 

inom tekniska utskottet gör en djupare besiktning av förutsättningarna för 

att förbättra rådande belysning. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed bifall av motionen.  

____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 110 Dnr 2016/01511  

Utredning av stipendier 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att dela ut stipendier om 

vardera tio tusen kronor till den klass i åk 6 och åk 8 som har det högsta 

genomsnittliga meritvärdet på vårterminen enligt de regler som nu 

gäller. 

2. Barn- och utbildningsnämnden instiftar ytterligare ett stipendium om tio 

tusen kronor till den klass som förbättrar sitt genomsnittliga meritvärde 

från vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8. Klassen måste omfatta 

minst 10 elever och elever som flyttar in under läsåret skall inte räknas 

med i underlaget.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag, 2015-12-09, 

BOU §149, att utvärdera de regler som gäller för utdelning av nämndens 

stipendier till de klasser som har högst genomsnittligt meritvärde på 

vårterminen varje år.  

För att få ett underlag genomfördes en utvärdering med samma frågor som 

reglerna utvärderades med 2015. Som ett resultat av utvärderingen föreslår 

förvaltningen att nämnden fortsätter att dela ut de två stipendierna till den 

klass i åk 6 och 8 som har det högsta genomsnittliga meritvärdet på 

vårterminen enligt de regler som nu gäller. Dessutom föreslår förvaltningen 

att ytterligare ett stipendium inrättas. Detta för att premiera den klass som 

gjort den största förbättringen av sina resultat från åk 7 till åk 8. Det 

stipendiet skall delas ut till den klass om minst tio elever som genomför den 

största förbättringen av sitt genomsnittliga meritvärde från vårterminen i åk 

7 till vårterminen i åk 8. Eventuella inflyttade elever skall ej räknas med i 

underlaget.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/01511 nr 27578 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-28, BOU 2016/01511 nr 27518 

– Protokoll från barn och utbildningsnämndens sammanträde § 149, 2015-

12-09 

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

– Utvärderingsfrågor BOU 2015/00705, nr 19077  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden fortsätter att dela ut stipendier 

om vardera tio tusen kronor till den klass i åk 6 och åk 8 som har det högsta 

genomsnittliga meritvärdet på vårterminen enligt de regler som nu gäller. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Barn- och utbildningsnämnden instiftar ytterligare ett stipendium om tio 

tusen kronor till den klass som förbättrar sitt genomsnittliga meritvärde från 

vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8. Klassen måste omfatta minst 10 

elever och elever som flyttar in under läsåret skall inte räknas med i 

underlaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna i alla grundskolor belägna i Håbo kommun 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 111 Dnr 2016/00015  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2016 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 

representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 

ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 

nämnden vi uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden.  

Vid tidpunkten för kallelsen har barn- och utbildningsnämnden inte några 

inbjudningar att utse representanter till.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/00015 nr 27580 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-14, BOU 2016/00015 nr 27175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 112 Dnr 2016/00013  

Information från nämndsledamöter  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar från 

verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/00010 nr 27581  

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-14, BOU 2016/00013 nr 27177 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 113 Dnr 2016/00010  

Uppdragslista 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 

aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har gett förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/00010 nr 27582 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-11, BOU 2016/00010 nr 27152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 114 Dnr 2016/00011  

Remitterade motioner och medborgarförslag  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner 

och medborgarförslag att yttra sig över.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/00011 nr 27583  

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-14, BOU 2016/00011 nr 27179 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 


