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Beslutande  

Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), 1:e vice ordförande 

Gunilla Alm (L) 

Kiymet Yildirimer (MP) 

Werner Schubert (S) 

Tommy Berglund (S) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Björn Hedö (M) tjänstgörande ersättare för Lennart Carlsson 
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Nina Manninen (S) tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav 

Cecilia Anna Rosrell (BåP) tjänstgörande ersättare för Marcus Carson §§ 21-32 
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Ersättare Cecilia Anna Rosrell (Båp) §§ 16-20 
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Övrig 

Hans Elmehed, förvaltningschef 

Helena Johansson, nämndsekreterare 

Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 

Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 

Annelie Högsund, förvaltningsekonom 

Björn Tideman, utredare/handläggare §§ 16-19 

Jonas Andrae Jonsson, rektor Gröna Dalens grund- och grundsärskolan 

Kerstin Pettersson, biträdande rektor Gröna Dalens grund- och grundsärskola 

§ 16 

Håkan Hansson, biträdande rektor Gröna Dalenskolan § 16 

Catharina Wakim, rektor Fridegårdsgymnasiet §§ 16-26 

Anders Olsson, biträdande rektor Fridegårdsgymnasiet §§ 16-19 

Ewa Johansson, rektor Futurum-/Vibyskolan §§ 16-19 

Gösta Karlsson, rektor Gransäterskolan §§ 16-19 

Iréne Lundbäck, rektor Slottsskolan §§ 16-19 

 

Joakim Läbom, Lärarnas Riksförbund § 16 
  

Justering  

Justerare Tommy Berglund 

Dag och plats Torsdagen 31 mars 2016, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 16-32 
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BOU § 16 Dnr 2016/00007  

Information från förvaltningsledningen  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Rektor för Gröna Dalenskolan och grundsärskolan presenterar några av de 

fokusområden skolan för närvarande arbetar med; elevnärvaron, att man 

arbetar med rätt saker -kärnverksamheten och ett systematiskt arbete utifrån 

verksamhetsplanen. 

Biträdande rektor på Fridegårdsgymnasiet informerar om de bestämmelser 

som ligger till grund för beviljande respektive avslag vid ansökan till 

komvux. 

Biträdande rektor på Fridegårdsgymnasiet informerar om bakgrund och 

nuläge kring samverkan och flytt av vuxenstudieverksamheten, inklusive 

svenska för invandrare (SFI), till Upplands Bro kommun. Verksamheten 

särvux berörs inte. 

Biträdande rektor på Fridegårdsgymnasiet beskriver organiseringen av 

samhällsorientering i introduktionen till nyanlända. 

Biträdande rektor på Fridegårdsgymnasiet informerar om pågående 

upphandling av en maskinförarutbildning, som blir en uppdragsutbildning 

utan egna kostnader för kommunen. 

Rektor på Fridegårdsgymnasiet informerar om de preliminära 

ansökningsresultaten inför höstens gymnasieantagning. Fler än någonsin 

väljer att söka sig till Fridegårdsgymnasiet och fler har skolan och dess 

program som sitt förstahandsval. 

Förvaltningschefen informerar om att beslutet barn- och utbildnings-

nämndens fattade (§ 8/2016) om ett tillägg i Handlingsplan för ökad 

integration nu är tillagt i handlingsplanen. 

Förvaltningschefen informerar om att barn- och utbildningsförvaltningen 

kommer att kunna erbjuda ca 54 ungdomar sommarjobb, både inom 

förvaltningen och i privat sektor. Sommarskola kommer i första hand endast 

att hållas för nyanlända. Lovskola (sport- och påsklov) arrangeras i 

respektive skolas regi. 
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BOU § 16 Dnr 2016/00007  

Rektor på Futurumskolan informerar om att man efter ny typ av mätning i 

klassrum funnit förhöjda mätvärden som förmodligen kommer från golven. 

Skolan har efter resultatet vidtagit åtgärder. Bland annat har ventilation varit 

påslagen dygnet runt. Föräldrainformation har skickats ut. Skyddsingenjör 

och företagshälsovården är inkopplad. 

Lärarnas Riksförbunds representant informerar att skolans personal upplevt 

inomhusluften som ibland bra, ibland dålig. Arbetsmiljöverket har inte 

kunnat ge tydligt besked vad de uppmätta halterna har för betydelse för 

hälsan. 

Förvaltningschefen informerar från BunSam, förvaltningens centrala 

samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 

Arbetstagarrepresentanterna har inte lämnat några synpunkter på de ärenden 

nämnden har att fatta beslut om vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 3, 2016-03-14, BOU 2016/7 nr 21982 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 17 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. 

Vid nämndens behandling av ärendet uppmärksammar nämndsekreteraren 

nämnden på att delegat/ansvarig i den förteckningen som bifogats kallelsen 

på några ställen ska korrigeras. Beslut om tilläggsbelopp är fattade av 

förvaltningschefen, mottagande av elev från annan kommun, fria valet är 

beslutade av administrativa chefen och placering, utökad tid i förskola p.g.a. 

familjens situation är beslutade av förskolechef. 

De delegationsbeslut som fattats under perioden 2016-01-16--2016-0219 

gäller: 

Beslut om skolskjuts 

Beslut om grundbelopp 

Beslut om tilläggsbelopp 

Beslut om tilläggsbelopp fristående verksamhet (modersmål) 

Interkommunal placering 10 kap 27 § 

Interkommunal placering i grundskola 10 kap 28 § andra stycket 

Interkommunal placering i förskola 8 kap 13 § 

Placering utökad tid i förskola p.g.a. familjens situation 

Mottagande av barn annan kommun, särskilda skäl 

Mottagande av elev annan kommun, särskilda skäl 

Mottagande av barn annan kommun - fria valet 
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BOU § 17 Dnr 2016/00008  

Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gröna 

Dalen grundsärskola 

Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gröna 

Dalenskolan 

Beviljad ansökan SFI Håbo kommun 

Avslagen ansökan SFI Håbo kommun 

Beviljad ansökan NTI-skolan 

Delvis beviljad ansökan NTI-skolan 

Beviljad ansökan Kämpe 

Beviljad ansökan vux Upplands-Bro kommun 

Avslagen ansökan vux Upplands-Bro kommun 

Avslagen ansökan vux Uppsala 

Avslagen ansökan vux Håbo kommun 

Beslut om SFI Stockholms stad 

Beviljad ansökan vux Stockholms stad 

Avslagen ansökan vux Stockholms stad 

Beviljad ansökan vux Sundbybergs stad 

Beviljad ansökan Teknikutbildarna Sundsvall 

Beviljad ansökan Vux Västerås stad 

Beviljad ansökan SVOK 

Avslagen ansökan SVOK 

Beslut om förlängd studietid 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 4, 2016-03-14, BOU 2016/8 nr 21983 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/8 nr 21679 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2016-02-29 
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BOU § 17 Dnr 2016/00008  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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BOU § 18 Dnr 2016/00009  

Anmälningsärenden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  

Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 

skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 

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

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

de inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 5, 2016-03-16, BOU 2016/9 nr 21984 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/9 nr 21682 

– Sammanställning av anmälningsärenden, 2016-02-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 19 Dnr 2015/00853  

Utredning om förutsättningar för införande av intraprenad vid 
Håbo kommuns förskolor/skolor 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar utredningen till barn- 

och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning  

Det finns ingen entydig och vedertagen definition av vad en intraprenad är 

och hur driftsformen skiljer sig från andra driftsformer. Man kan ändå säga 

att intraprenader, och liknande verksamhetsformer, medför förändringar 

både för den verksamhet som bedrivs i intraprenadform och för den 

organisation som verksamheten tillhör. Intraprenader kan därför användas i 

syfte att lösa utmaningar och utveckla verksamheten. Vilka förändringar 

som kan åstakommas beror på hur intraprenaden genomförs och de 

förutsättningar som omger intraprenaden.  

Förutsättningarna för en god intraprenad ökar om politiker, berörda 

tjänstemän och en frivillig intraprenadledning arbetar fram en gemensam 

samsyn kring hur en intraprenad ska bedrivas. För detta måste det politiska 

syftet och ramarna för intraprenadverksamheten klargöras och förankras, 

gränserna för intraprenaders självständighet måste vara tydliga, 

utformningen av intraprenadens verksamhetskontrakt måste vara 

uttömmande, införandet måste följa en ändamålsenlig plan och tillräckliga 

resurser och tid måste avsättas för intraprenadens införande.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 9, 2016-03-16, BOU 2015/853 nr 22004 

– Tjänsteskrivelse, 2016-03-04, BOU 2015/00853 nr 19543 

– Utredning, 2016-03-04, BOU 2015/853 nr 19543 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar utredningen 

till barn- och utbildningsnämnden.  
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BOU § 20 Dnr 2016/00012  

Ekonomisk uppföljning februari 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning feb 2016. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rätta till 

den ekonomiska obalansen som finns mellan verksamheterna. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för 

en budget i balans.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2016 på 3,5 

mkr. I prognosen finns faktorer som är i dagsläget är väldigt oklara. 

Tjänstefördelningen inom grundskola och gymnasieskola, höstterminens 

antagningar inom förskola och gymnasieskola samt kostnaden för skolskjuts 

är några av osäkerhetsfaktorerna. Storleken på intäkterna från 

Migrationsverket är också en osäkerhetsfaktor vilket kan ha stor påverkan 

på nämndens resultat. 

Inom nämndens verksamheter finns idag ekonomisk obalans. Vissa 

verksamheter prognostiserar ett överskott medan andra prognostiserar ett 

underskott. Målsättningen är att under 2016 genomföra en genomgång av 

respektive verksamhet och rätta till den ekonomiska obalansen mellan 

verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2013-03-16, BOU 2016/12 nr 22022 

– Månadsuppföljning feb 2016, Barn- och utbildningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning 

feb 2016. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

rätta till den ekonomiska obalansen som finns mellan verksamheterna  

Owe Fröjd (BåP): Tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att verka för en budget i balans.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag och Owe Fröjds tilläggsyrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschefen 

Förvaltningsekonomen 
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BOU § 21 Dnr 2016/00292  

Betygsresultaten höstterminen 2015 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ytterligare genomlysa resultaten på 

Gransäterskolan och Gröna Dalen och föreslå åtgärder. Förvaltningen 

redovisar föreslagna åtgärder på nämnden 2016-06-15.  

2. En genomlysning av resultaten i engelska, matematik och svenska ska 

genomföras på varje skola. Orsaker till ”för låga resultat” ska 

identifieras och åtgärdas. Åtgärder redovisas på nämnd 2016-04-27.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden presenterade sammanställningar över 

betygsresultaten från höstterminen 2015 i samband med nämndens 

sammanträde den 17 februari 2016 (§ 2).  

Sammanställningarna visade andelen elever som minst når målen ämne för 

ämne och årskurs för årskurs samt de genomsnittliga meritvärdena, andel 

elever med betyg i alla ämnen och behörig till gymnasiets 

yrkesförberedande program för vissa av årskurserna. Vid en första analys av 

resultaten visade det sig att Gröna Dalens åk 8 och Gransäterskolans resultat 

sticker ut från de övrigas på ett negativt sätt. Därför uppmanades 

förvaltningen att ytterligare genomlysa dessa skolors resultat. Denna 

genomlysning redovisas i dokumentet ”Betyg: Genomsnittligt meritvärde 

inkl analys av Gransäterskolan och Gröna Dalen BOU 2016/00292 nr 

21680”.  

Genomlysningen visar att resultaten på Gransäterskolan inte är så illa som 

det först verkar men att ytterligare analyser bör göras för att ta fram åtgärder 

för att förbättra resultaten. Genomlysningen visar också att det inte finns fog 

för den uppfattning som ibland förs fram att det skulle vara eleverna från 

Skokloster som är orsak till de låga resultaten på Gransäterskolan. Även i 

Gröna Dalens årskurs åtta är resultaten bättre än vad som först visade sig 

även om insatser behövs för att förbättra resultaten både i Gröna Dalens 

egen årskurs åtta som i den särskilda undervisningsgruppens årskurs åtta. 

I det ursprungliga materialet finns ytterligare resultat som borde 

genomlysas: Andelen elever som inte når målen i engelska, matematik och 

svenska är något som bör analyseras och tas fram åtgärder för att komma 

tillrätta med på de ställen där resultatet bedöms som otillräckliga. I övrigt 

finns det ett antal observandum, som är olika för de olika skolorna, och som 

de behöver titta på vad de beror på och vad som bör göras åt dem. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 21 Dnr 2016/00292  

Slutligen bör påpekas att resultaten i åk 6 är dessa elevers första 

terminsbetyg. Det genomsnittliga meritvärdet kan bero på vilka ämnen som 

lästs, vilka delmoment som ingått i ämnena mm. Man ska vara försiktig att 

göra jämförelser utifrån dessa siffror och vänta med slutsatser till det mer 

jämförbara vårterminsbetyget.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 7, 2016-03-14, BOU 2016/292 nr 21985 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/292 nr 21683 

– Betygssammanställningar utdelade i samband med barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-17 

– Betyg: Genomsnittligt meritvärde inkl analys av Gransäterskolan och 

Gröna Dalen, BOU 2016/292 nr 21680 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschefen 

Utvecklingsledarna 

Rektorerna i de kommunala skolorna 
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BOU § 22 Dnr 2016/00278  

Aktiviteter och åtgärder utifrån utredning av skälen till placering 
i särskilda undervisningsgrupper  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 

handlingsplan.  

Sammanfattning  

I en rapport till barn- och utbildningsnämnden har konsulterna IGO-R 

”Utredning av skälen till placering i särskilda undervisningsgrupper i 

grundskolan under de senaste tre åren” lämnas en rad förslag på åtgärder.  

Utifrån rapporten föreslår förvaltningen att handlingsplanens åtgärder 

genomförs inom de sex områden som där anges. De sex områden som anges 

är ”Självbilden och visionen”, Extra anpassning och/eller särskild 

undervisningsgrupp”, ”Särskild undervisningsgrupp – stigmatisering”, 

”Resursfördelning för elever i behov av särskilt stöd – ur ett 

likvärdighetsperspektiv”, ”Pedagogiska kartläggningar” och ”Skolorna och 

Barn- och elevhälsoteamet. I kursiv text finns delar av rapporten och 

därefter ges förvaltningens arbete inom detta område.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 8, 2016-03-16, BOU 2016/278 nr 22020 

– Tjänsteskrivelse, 2016-03-01, BOU 2015/278 nr 21705 

– Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 142, 2015-12-09 

– Utredning av skälen till placering i särskilda undervisningsgrupper i 

grundskolan under de senaste tre åren 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 

handlingsplan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 23 Dnr 2016/00279  

Utredning av nyttjandet av salar för idrott och hälsa på dagtid 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar utredningen och uppmanar 

förvaltningen att arbeta efter utredningens förslag. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att framföra behovet av en ny sporthall, i 

närheten av Gröna Dalenskolan, till fastighetsenheten.  

Sammanfattning  

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda enligt ovan rubrik och ge förslag 

på åtgärder som säkerställer en rättvis fördelning av tider utifrån elevernas 

behov. 

Utredningsuppdraget innehåller två delar, dels att utreda nyttjandet och att 

dels ge förslag på åtgärder som säkerställer en rättvis fördelning av tider 

utifrån elevernas behov. 

I utredningen kan man konstatera att tiderna i Sporthallen BC Jan Fridegård 

inte räcker till det behov som finns. Om Fridegårdsgymnasiet, Gröna Dalen 

och Läraskolan delar på tiderna i sporthallen som tidigare kan tiderna räcka 

till för behovet ytterligare något läsår. Men inte så mycket längre, Gröna 

Dalen utökas med tre högstadieklasser och gymnasiet växer med fler 

undervisningsgrupper som behöver tider i hallen som följd. Detta förutsätter 

att Gröna Dalen och Läraskolan delar på tider i Mansängens idrottshall, för 

elever i de tidiga skolåren, på samma sätt som tidigare. 

Västerängsskolan och Potentia Education AB kan dela på tider i 

Västerängsskolans sporthall. Där finns tider som räcker till bägge skolornas 

behov. Om man dessutom samarbetar kring fördelningen av tider så bör 

bägge skolornas önskemål om tider kunna tillfredsställas. Dock bör bägge 

skolorna vara beredda på att förlägga tider litet senare än vad som är fallet 

våren 2016.  

För Gransäterskolan, Futurum och Vibyskolan räcker tiderna mer än väl till 

för de behov man har i de hallar som finns i anslutning till skolorna. Det är 

dock inte aktuellt att bussa elever från de centralt belägna skolorna till 

Futurum eller Gransäterskolan.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 23 Dnr 2016/00279  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 10, 2016-03-17, BOU 2016/279 nr 22041 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/279 nr 22037 

– Utredning, 2016-02-29, BOU 2016/279 nr 21697 

– Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde § 129, 

2015-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar utredningen och 

uppmanar förvaltningen att arbeta efter utredningens förslag. Förvaltningen 

får i uppdrag att framföra behovet av en ny sporthall, i närheten av Gröna 

Dalenskolan, till fastighetsenheten.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga rektorer i Håbos kommunala och fristående skolor 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 24 Dnr 2016/00291  

Ombud till NTA Produktion och Service ekonomiska förenings 
årsstämma 2016 (NTA= Naturvetenskap och teknik för alla) 

Beslut 

1. Marie Norrelius, samordnare för NTA, utses som ombud och Gitte 

Ström, samordnare för NTA, utses som ersättare till NTA Produktion 

och Service årliga stämma i maj 2016. Om ytterligare ersättare behövs 

utses Lennart Eriksson, utvecklingsledare, till ersättare till ovanstående 

stämma. 

2. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att från 

och med nästa år utse ombud och ersättare för NTA Produktion och 

Service AB.  

Sammanfattning  

Nämnden ska utse ombud och ersättare till föreningen NTA Produktion och 

Service årliga stämma i maj 2016. 

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolprojekt med 

syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset hos både elever och lärare. 

Projektet riktar sig i första hand till elevgrupper från förskolan till skolår 6. 

NTA drivs gemensamt av KVA, Kungliga Vetenskapsakademien och IVA, 

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med kommuner runt 

om i Sverige. Den 10 juni 2003 beslutade bildningsnämnden om 

medlemskap i föreningen NTA Produktion och Service samt valde ett 

ombud till den konstituerade stämman. Förra året utsågs Lennart Eriksson, 

utvecklingsledare till ombud och Marie Norrelius, NTA-samordnare till 

ersättare. Till behandling föreligger att utse ett ombud och en ersättare för 

ombudet till föreningens ordinarie årliga föreningsstämma 2016.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 11, 2016-03-16, BOU 2016/291 nr 22007 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/291 nr 21694 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Owe Fröjd (BåP): Tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar 

till förvaltningschefen att från och med nästa år utse ombud och ersättare för 

NTA Produktion och Service AB.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 24 Dnr 2016/00291  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

ordförandens förslag och Owe Fröjds tilläggsyrkande.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Beslut skickas till 

NTA-samordnarna 

Utvecklingsledarna 

Rektorerna 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 25 Dnr 2015/01014  

Svar på motion: Förskola i Krägga 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionens förslag om att utreda förskola i Krägga.  

Sammanfattning  

En motion avseende inrättandet av en förskola i Krägga har den 1 december 

2015 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. 

Motionsställare är Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD). 

Krägga är en del av Håbo som omvandlats från en sommarort till 

permanentboende under en kort period. Enligt motionen så antas att fler 

barnfamiljer kommer att bosätta sig där så att behovet av förskola finns. 

Förvaltningen finner inte efter utredning att det inom en 10-årsperiod finns  

tillräckligt med barnunderlag i Krägga för att driva en kommunal förskola 

av den storlek som krävs för att uppnå ekonomisk balans med kvalitativa 

pedagogiska förutsättningar.  

 

Förvaltningen föreslår istället byggnation av en större kommunal förskola  

vid västra infarten till Bålsta som då kan erbjuda förskoleverksamhet till fler 

kommuninvånare. Vidare föreslår förvaltningen att verka för 

förutsättningar för en fristående aktör att etablera sig i Krägga för att 

tillgodose berörda vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 12, 2016-03-16, BOU 2015/1014 nr 22008 

– Prognos Krägga 

– Delegationsbeslut kommunstyrelsen, 2015-12-01, KS 2015/317 nr 

64024 

– Motion: Förskola i Krägga, motionärer Bengt Björkman (SD) och 

Linnea Bjuhr (SD), 2015-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (BåP): Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionens förslag om att utreda förskola i 

Krägga.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 26 Dnr 2015/01008  

Svar på motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionens förslag om införande av mobil- och surfplatteförbud i 

grundskolan på prov, med hänvisning till förvaltningens yttrande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera 

grundskolornas rektorer att i motionens anda fortsätta att utveckla 

skolornas rastaktiviteter och i de fall mobiler/surfplattor har en negativ 

inverkan vidta de åtgärder som krävs.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har den 1 december 2015 remitterat en inkommen motion 

till fullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen 

föreslår Sverigedemokraterna: Linnea Bjur (SD) och Mikael Rubbestad 

(SD): 

”Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud 

med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 

en redovisning för Kommunfullmäktige  

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa 

mobil och surfplatteförbud med undantag för när dessa används i 

utbildningen på prov med analys och redovisning för Håbo kommun”. 

I enlighet med motionens anda vill barn- och utbildningsförvaltningen 

tillsammans med skolledarna fortsätta att utveckla skolornas 

fritidsaktiviteter som ett sätt att minska elevernas användning av mobiler 

och surfplattor. Om mobiler och surfplattor används på ett sådant sätt så att 

det har en negativ inverkan på elevers lärande och möjligheter att nå målen 

så måste skolan reagera och vidta åtgärder. 

Enligt skollagen ska det finnas fastställda ordningsregler för varje skolenhet 

och eleverna ska beredas möjlighet att medverka i utarbetandet av dessa. 

Rektor är den som beslutar om reglerna och dess innehåll. Införande av ett 

förbud av mobil- och surfplatteförbud på prov är alltså upp till rektor på 

respektive skolenhet att besluta om (i de fall sådana inte redan finns).  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 26 Dnr 2015/01008  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 13, 2016-03-16, BOU 2015/1008 nr 22010 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2015/1008 nr 21688 

– Kommunstyrelsen delegationsbeslut, 2015-12-01, KS 2015/316 nr 

64021 

– Motion: Mobil och surfplatteförbud i grundskolan, motionärer Michael 

Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD), 2015-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens förslag om införande av mobil- och 

surfplatteförbud i grundskolan på prov, med hänvisning till förvaltningens 

yttrande. Beslut 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

rekommendera grundskolornas rektorer att i motionens anda fortsätta att 

utveckla skolornas rastaktiviteter och i de fall mobiler/surfplattor har en 

negativ inverkan vidta de åtgärder som krävs. 

Linnea Bjuhr (SD): Yrkar ändring av förslag till beslut 2. Barn- och 

utbildningsnämnden rekommenderar grundskolornas rektorer att i 

motionens anda fortsätta att utveckla skolornas rastaktiviteter och i de fall 

mobiler/surfplattor har en negativ inverkan införa förbud för 

mobiler/surfplattor.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förslag till beslut 1. 

Ordföranden ställer ordförandens beslut 2 mot Linnea Bjuhrs 

ändringsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i 

enlighet med ordförandens förslag till beslut 2.  

Protokollsanteckning 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 27 Dnr 2016/00020  

Rapport - aktuell information angående nyanlända flyktingar 

Beslut 

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

Sammanfattning  

Antalet nyanlända barn har minskat under slutet av februari som förväntat i 

och med att det totala antalet nya asylsökande i Sverige nu minskar radikalt 

i jämförelse med november. Under februari kom anmälningar på 12 nya 

nyanlända barn till skolan. Det kan jämföras med december och januari då 

det anmäldes ca 30 barn per månad.  

Det totala antalet asylsökande i Håbo är nu 99 st. 41 st i grundskolan och 58 

st i gymnasiet. Till detta tillkommer under senaste året ca 30 barn som är 

nyanlända, men har blivit folkbokförda i kommunen. De är flyktingar som 

fått uppehållstillstånd eller familjer som kommit genom ordinarie 

invandring.  

Problemet med platser i de övre årskullarna kvarstår. Samtliga kommunala 

skolor i Håbo har problem att ta emot nyanlända i åk 8 och 9 samt 

gymnasieåldern. Nya elever fördelas mellan skolorna efter samråd med 

rektorsgruppen och förvaltningen tittar på lösningar för att avlasta skolornas 

lokalbrist.  

Majoriteten nyanlända i Håbo är fortfarande ensamkommande barn. Några 

familjer med barn i yngre åldrar har kommit under vintern.  Ytterligare 

flyktingfamiljer med permanent uppehållstillstånd i Sverige förväntas bli 

anvisade till Håbo innan sommaren då fler lämpliga bostäder beräknas vara 

tillgängliga. Ett ökat antal familjer och individer med uppehålltillstånd ökar 

också antalet som behöver studera på SFI. Flera familjer har också barn i 

förskoleåldern som behöver förskoleplats innan deras föräldrar kan påbörja 

sina SFI-studier.  

Prognosen inför nästa läsår är osäker. Sannolikt kommer antalet 

asylsökande öka igen i Europa fram emot sommaren när det är lättare att 

resa. Vilka effekter som olika politiska åtgärder får på flyktingströmmarna 

till Europa och Sverige är ännu oklart. I Håbo finns det nu fyra större 

asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har för 

avsikt att flytta ca 17 barn som har Håbo som anvisningskommun men idag 

bor i andra delar av Sverige till boenden inom kommunen.  Andra 

anvisningskommuner kan komma att göra liknande förflyttningar i och med 

att antalet tillgängliga boenden nu sannolikt ökat i Sverige.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 27 Dnr 2016/00020  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 14, 2016-03-16, BOU 2016/20 nr 22011 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU nr 2016/20 nr 21695 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 

rapport.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 28 Dnr 2016/00389  

Paviljong vid Gröna Dalenskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

skrivelse och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att  

1,2 mkr av statsbidrag för nyanlända används för att uppföra en 

skolpaviljong vid Gröna Dalenskolan inför höstterminen 2016. 

3. Uppdraget ges till fastighetsenheten tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning  

Under hösten 2015 och början av 2016 har kommunens skolor tagit emot 

upp emot 100 ensamkommande flyktingar. Störst andel har varit ungdomar i 

gymnasieåldern och i skolans Individuella program Språkintroduktion finns 

nu ca 60 elever. 

Under senare delen av vårterminen kommer Gästis att inrymma ytterligare 

ensamkommande ungdomar, vilka förmodligen är i 15 – 18 årsåldern. Där 

kommer ytterligare 51 ungdomar att placeras som i sin tur ska beredas plats 

i skolorna. Till detta kommer de ensamkommande som kan placeras i Håbo 

kommun av andra kommuner. 

För att inrymma dessa ungdomar i skolan och ytterligare kommande under 

nästa läsår föreslås att en skolpaviljong för 4 klasser uppförs tillfälligt vid 

Gröna Dalenskolan. 

Kommunen har statsbidrag för att ta emot flyktingar ca 11 mkr för år 2016. 

Av dessa föreslås att ca 1,2 mkr används för att uppföra en skolpaviljong. 

Kostnaden för en paviljong 2016 om den finns på plats 160801 är ca 900 

tkr. (350 tkr hyra och etablering 550 tkr). Om nämnden erhåller 1,2 mnkr 

totalt för att uppföra en paviljong finns 300 tkr för inköp av möbler och 

övrig material.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 15, 2016-03-16, BOU 2016/389 nr 22009 

– Tjänsteskrivelse, 2016-03-16, BOU 2016/389 nr 22003 

– Befolkningsprognosen 

– Rapport – aktuell situation angående nyanlända flyktingar 
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 28 Dnr 2016/00389  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD): Yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Linnea Bjuhrs förslag och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Fastighetschefen 

Förvaltningschefen 
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BOU § 29 Dnr 2016/00015  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 

representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 

ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 

nämnden vi uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 16, 2016-03-16, BOU 2016/15 nr 22012 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/15 nr 21691 

– Inbjudan till Lyktans vårshow, 2016-03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 30 Dnr 2016/00013  

Information från nämndsledamöter  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden informerar från 

verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation. 

Owe Fröjd (BåP) uppmanar förvaltningen att delge nämnden information 

om evenemang och annat som kan vara av intresse för nämndens ledamöter 

och ersättare att få kännedom om i förväg.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 18, 2016-03-16, BOU 2016/13 nr 22023 

– Tjänsteskrivelse, 2016-01-25, BOU 2016/13 nr 20872 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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BOU § 31 Dnr 2016/00010  

Uppdragslista 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 

aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har gett förvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 19, 2016-03-16, BOU 2016/10 nr 22017 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/10 nr 21692 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 32 Dnr 2016/00011  

Remitterade motioner och medborgarförslag  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 

och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 

remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 20, 2016-03-16, BOU 2016/11 nr 22018 

– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2016/11 nr 21693 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 


