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BOU § 18 Dnr 2016/02246 

Information från förvaltningsledningen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning  

Marie Palm informerar om IT-frågor och appar. 

Camilla Grandin informerar om Håbo kommuns nya kostpolicy. 

Lennart Eriksson informerar om Barn- och utbildningsnämndens 

samverkansgrupp.   

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2016/02246 nr 30523

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02246 nr 30137

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 19 Dnr 2016/02252  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2016/02252 nr 30524 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02252 nr 30139 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2016-01-31 – 2017-03-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 20 Dnr 2016/02247  

Anmälningsärenden 2017 

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, 2017-03-28, BOU 2016/02247 nr 30525 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02247 nr 30140 

– Sammanställning av ärenden, 2016-11-08 – 2017-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 21 Dnr 2016/02253  

Revidering av gällande ordning för anmälan av 
delegationsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 

delegationsordningen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 

delegationsordningen, att gälla från och med 1 maj 2017.  

Sammanfattning  

Den nuvarande ordningen där delegationsbeslut anmäls till nämnden 

innebär att överklagandeprocesser tar längre tid än de annars skulle ha gjort 

och medför även merarbete för förvaltningen. Förslaget innebär att 

delegationsbeslut där förvaltningschefen har delegerat beslutanderätten 

vidare anmäls till förvaltningschefen istället för till nämnden. Därmed kan 

beslut anmälas i närmare anslutning till att de fattas och klagotiden vid 

överklaganden börjar då löpa tidigare och domstolen kommer följaktligen 

kunna ta upp målet till avgörande tidigare. Informationen till nämnden kan 

under alla förhållanden skötas mer effektivt än genom att 

vidaredelegationsbeslut anmäls till nämnden.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2016/02253 nr 30527 

– Tjänsteskrivelse, 2017-02-24, BOU 2016/02253 nr 29473      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 

delegationsordningen. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 

delegationsordningen, att gälla från och med 1 maj 2017.          

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 22 Dnr 2017/00417  

Revidering av regler för reseersättning i gymnasiet 

Beslut 

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

reseersättning och inackorderingsbidrag.  

Sammanfattning  

Vid årsskiftet 2016/2017 har UL och SL förhandlat om sina avtal och i 

samband med detta gjort om biljettsortimentet. Det tidigare terminskortet 

SL-kort med Bålstatillägg har tagits bort. Avtalet innebär att det vanliga SL-

terminskortet gäller på pendeltåget mellan Bålsta och Stockholms län men 

inte (som tidigare) på bussarna inom Håbo kommun. För alla resor inom 

Håbo kommun behövs därför någon typ av färdbiljett från UL.  

Förvaltningen har av denna anledning inför läsåret 2017/2018 utrett vilka 

gymnasieelever som har rätt att få reseersättning för resor med UL inom 

Håbo kommun för att åka till Bålsta station och vidare till Stockholm.  

Förvaltningen föreslår att elever studerar på gymnasieskolor i Stockholm län 

och som har mer än 6 km mellan hemmet och Bålsta station ska ha rätt till 

anslutningsresor med UL. Det samma gäller elever som har 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör att de 

behöver resa med buss till stationen.  

Förslaget påverkar inte elever som idag går på Fridegårdsgymnasiet eller 

andra gymnasieskolor i Uppsala län.       

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00417 nr 30528 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2017/00417 nr 30157 

– Riktlinjer för reseersättning och inackorderingsbidrag (ändringar 

markerade med gult).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden godkänner nytt förslag till 

regler för reseersättning och inackorderingsbidrag.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningskontoret 

Fridegårdsgymnasiets rektor 
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BOU § 23 Dnr 2017/00338  

Revidering av gällande rutin för information till nämnden i 
anmälda ärenden hos tillsynsmyndighet 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att vid 

nämndens sammanträden muntligt informera i aktuella 

anmälningsärenden gällande barn/elev hos tillsynsmyndighet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nuvarande rutin med 

medhavd pärm med information i respektive ärende upphör från och 

med sammanträdet den 10 maj 2017. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att pärmen med information i 

respektive ärende finns tillgänglig vid arbetsutskottet för arbetsutskottet 

att ta del av.  

Sammanfattning  

Med anmälningsärende avses här då vårdnadshavare/elev anmäler 

verksamheten till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och/eller 

Diskrimineringsombudsmannen för brister i utbildningen. 

Vid varje nämndsammanträde ger förvaltningen en muntlig information om 

aktuella/nyss avslutade anmälningsärenden. Ledamöterna har också 

möjlighet att ta del av varje enskilt ärende i medhavd pärm. Pärmen 

innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Barn- och utbildningsnämnden har delegerat yttranden i anmälningsärenden 

till förvaltningschef, med möjlighet till vidaredelegering. 

Förvaltningen ser risker med nuvarande rutin och föreslår att rutinen med 

medhavd pärm upphör från och med sammanträdet den 10 maj 2017. Den 

muntliga informationen föreslås kvarstå. Som ett alternativ kan pärmen med 

information finnas tillgänglig vid arbetsutskottets beredning för 

arbetsutskottet att ta del av.         

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00338 nr 30529 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-01, BOU 2017/00338 nr 29657      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att 

vid nämndens sammanträden muntligt informera i aktuella 

anmälningsärenden gällande barn/elev hos tillsynsmyndighet. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nuvarande rutin med medhavd 

pärm med information i respektive ärende upphör från och med 

sammanträdet den 10 maj 2017. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att pärmen med information i 

respektive ärende finns tillgänglig vid arbetsutskottet för arbetsutskottet att 

ta del av.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämndeskreteraren 

Föredragare av aktuella anmälningsärenden hos tillsynsmyndighet 
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BOU § 24 Dnr 2017/00311  

Uppföljning av statsbidrag 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en aktuell sammanställning 

över sökta och eventuellt beviljade statsbidrag. Förändringar sedan 

redovisningen hösten 2016 är markerade med röd text.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-30, BOU 2017/00311 nr 30589 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-28, BOU 2017/00311 nr 30540 

– Utredning ”Uppföljning av statsbidrag 2017”  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 25 Dnr 2017/00313  

Intern kontroll 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2017.  

Sammanfattning  

Ett genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan för 

intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika 

verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets-

bedömning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur stor 

sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 

skulle få för verksamheten. 

Planen för intern kontroll 2017 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 

arbetsområden som förvaltningen prioriterat för året; Skolnärvaro, Trygghet 

och studiero och Kunskapsutveckling.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00313 nr 30531 

– Tjänsteskrivelse, 2017-02-27, BOU 2017/00313 nr 29491 

– Plan för intern kontroll 2017  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern 

kontroll 2017.         

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämndens revisor 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 26 Dnr 2017/00411  

Ekonomisk uppföljning 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner månadsuppföljningen 

februari 2017 och uppdrar till förvaltningen att inkomma med en 

åtgärdsplan för att minska underskottet.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2017 på 

13,7 miljoner kronor. Större delen av underskottet beror på grundskolan 

egen regi. Under mars och april kommer åtgärder att planeras och 

genomföras vilket kommer påverka den negativa prognosen. 

Några grundskolor prognostiserar med ett kraftigt underskott. Även om 

höstens antagningar inte är klar vid denna prognos, vilket innebär en 

preliminär elevprognos för höstterminen, kommer inte en eventuell 

elevökning påverka grundskolornas prognos i den utsträckning som behövs 

för att landa på ett nollresultat. 

Förskolans stora underskott beror på fler barn än budgeterat. Ökat barnantal 

för enheterna innebär underskott på det centrala ersättningskontot.  

En stor kostnad som inte var budgeterad är paviljongerna på Gröna Dalen. 

Kostnaderna för uppsättning och hyra uppgår till ca 2 miljoner kronor per 

år. Även kostnaderna för paviljongerna på Futurum överskrider budget med 

ca 848 000 kronor vilket påverkar prognosen negativt.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00411 nr 30532 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-20, BOU 2017/00411 nr 30305 

– Månadsuppföljning februari 2017, Barn- och utbildningsnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsförvaltningen godkänner 

månadsuppföljningen februari 2017 och uppdrar till förvaltningen att 

inkomma med en åtgärdsplan för att minska underskottet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 27 Dnr 2017/00312  

Aktuell situation angående nyanlända flyktingars skolsituation  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Med anledning av det ökade antalet nyanlända barn och ungdomar i Håbo 

kommun gör förvaltningen återkommande rapporter till nämnden om 

nyanlända flyktingars skolgång.  

Det totala mottagandet av nya flyktingar till Sverige har minskat under 2016 

samtidigt som många personer, som kommit tidigare och har fått 

uppehållstillstånd, väntar på att bli kommunplacerade. Det här har lett till ett 

förändrat fokus i Håbo kommuns utbildningsverksamheter med nya 

utmaningar för att anpassa verksamheten till olika gruppers förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00312 nr 30533 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-12, BOU 2017/00312 nr 30184 

– Sammanfattande översikt av SFI inom Håbo vuxenutbildning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningskontoret 
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Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 28 Dnr 2017/00090 

Revidering av gällande regler för placering i förskola och annan 
pedagogisk verksamhet 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ”Revidering av

gällande regler för placering i förskola och annan pedagogisk

verksamhet.

Sammanfattning  

Förvaltningen önskar ändra på reglerna vad gäller svarsalternativen vid 

platserbjudanden för att förenkla vid placering av barn i förskola och 

fritidshem. Anledningen till ändringen är att barnkön blir mer tydlig, dvs det 

framkommer på ett mer strukturerat sätt vilka som verkligen vill ha 

omplacering.  

Det kommer även att bli enklare och tidsbesparande för förskolecheferna vid 

placering av barnen. 

För vårdnadshavaren innebär det endast att de efter att de accepterat eller 

avstått platserbjudande, så måste de, om de så önskar, ställa barnet i barnkö 

för omplacering/placering igen via e-tjänsten.  

Under rubrik Rätt att påverka har texten anpassats efter nämndens fastställda 

rutin för klagomål mot utbildningen (§ 6/2017).  

De nya förslagen till svarsalternativ: 

1 Accepterar, 

accepterar innebär att du tackar ja till den erbjudna platsen och inte längre 

står kvar i kön. Vid behov av omplacering ska ny ansökan göras och 

garantiperiod gäller ej. 

2 Avstår, 

innebär att du tackar nej till den erbjudna platsen och blir borttagen ur kön. 

Ny ansökan måste göras då behov av en förskoleplats åter blir aktuell. Vid 

alternativ avstår så kan ny ansökan inlämnas vid nytt behov av placering 

och en ny garantiperiod påbörjas (4 månaders garantitid).    

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00090 nr 30534

– Tjänsteskrivelse, 2017-02-07, BOU 2017/00090 nr 28890

– Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg BOU

2017/00090 nr 29756, 2017-03-02



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

”Revidering av gällande regler för placering i förskola och annan 

pedagogisk verksamhet”.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef förskola 

Administrativa chefen 

Förskolechefer 

Handläggare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 29 Dnr 2016/02158 

Godkännande och rätt till bidrag gällande fristående förskola, 
pedagogisk omsorg eller fritidshem  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar godkännande och rätt till bidrag

för Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, enligt 8 kap. 21 §

skollagen. Villkoren och förutsättningarna för beslutet om godkännande

och rätt till bidrag anges i beslutet. I övrigt ska verksamheten följa

tillämplig lagstiftning.

2. Beslut om godkännande och rätt till bidrag upphör inom ett år efter

beslutsdatum för godkännandet om huvudmannen inte har startat upp

verksamheten. Därefter krävs ny ansökan och ett nytt beslut om

godkännande och rätt till bidrag.

Sammanfattning  

För godkännande och rätt till bidrag krävs ett beslut från Håbo kommun. 

Huvudmannen för verksamheten har inkommit med en ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag till Håbo kommun. Håbo kommun utgår 

från de kriterier som är uppsatta för bidragsberättigande verksamhet inom 

förskola enligt skollagen (2010:800) när kommunen tar ställning till 

ansökan. Bidraget som lämnas av kommunen består av ett grundbelopp och 

i vissa fall ett tilläggsbelopp. Utgångspunkten är att verksamheten ska kunna 

uppfylla de krav och kriterier som uppställs i skollagen. Andra kriterier som 

Håbo kommun tittar på är bland annat att huvudmannen har förutsättningar 

att driva en varaktig och stabil verksamhet med hänsyn till antal barn och 

ekonomiska förutsättningar.  

Ansökan har inkommit från Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling 

AB. Verksamheten startade 2010 och registrerades hos Skatteverket 2010. 

Ansökan avser uppstart av en förskola i Håbo kommun, med 

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB som huvudman. 

Huvudmannen ansvarar för administration, löner och övergripande 

ekonomi. Det systematiska kvalitetsarbetet, anställning av pedagoger och 

ekonomi sköter verksamheten om. Huvudmannen samarbetar nära med sina 

verksamheter och har gemensamma möten med budgetuppföljning med 

cheferna minst en gång per månad.  

Förskola ska ges omsorg utifrån barnets speciella behov, om sådant finns av 

fysiska, psykiska eller andra skäl. Förvaltningen gör bedömningen att 

företaget har förutsättningar att följa skollagen. Detta gäller särskilt de 

kvalitetskrav och innehållskrav som gäller för motsvarande offentlig 

verksamhet enligt 4 kap. skollagen.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2016/02158 nr 30535

– Tjänsteskrivelse, 2017-02-28, BOU 2016/02158 nr 29311

– Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående

förskola (2016-12-09)

– Bilagor till ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande

fristående förskola (2016-12-09)

– Kontroll hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (2017-02-28)

– Begäran om komplettering (2017-01-20)

– Begäran om komplettering (2017-02-06)

– Komplettering av utdrag ur belastningsregistret (2017-02-02)

– Komplettering, ekonomisk kalkyl (2017-02-13)

– Komplettering, Plan mot diskriminering och kränkande behandling

(2017-02-24)

– Komplettering av Försäkran om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

(2017-02-24)

– Komplettering av Rutiner för registerutdrag (2017-02-24)

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden beviljar godkännande och rätt 

till bidrag för Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, enligt 8 kap. 

21 § skollagen. Villkoren och förutsättningarna för beslutet om 

godkännande och rätt till bidrag anges i beslutet. I övrigt ska verksamheten 

följa tillämplig lagstiftning. 

Beslut om godkännande och rätt till bidrag upphör inom ett år efter 

beslutsdatum för godkännandet om huvudmannen inte har startat upp 

verksamheten. Därefter krävs ny ansökan och ett nytt beslut om 

godkännande och rätt till bidrag.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

I Ur och Skur Utveckling AB, Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 30 Dnr 2016/00292 

Långsiktiga åtgärder för att höja kunskapsresultaten i svenska, 
matematik och engelska 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning  

Barn och utbildningsförvaltningen fick 2016-04-27 (BOU §38) i uppdrag att 

ytterligare vidta åtgärder höja resultaten i ämnena svenska, matematik och 

engelska och redovisa dessa för nämnden.  

De åtgärder som vidtagits för att långsiktigt höja resultaten är: 

Åtgärderna redovisas per låg-, mellan- och högstadiet samt på generell 

nivå..  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2016/00292 nr 30536

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-03, BO 2016/00292 nr 29837

– BOU 2016-04-27 § 38 (2016/00292)

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 31 Dnr 2017/00416 

Genomlysning av förslag till åtgärder utifrån betygsresultaten 
HT 2015, Gröna Dalen - redovisning av uppdrag 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning  

Gröna Dalenskolan har analyserat de resultat och meritvärden som eleverna 

presterat under läsåret 2016. Bland annat utifrån dessa underlag har skolan 

under innevarande läsår utvecklat en rad aktiviteter för att förbättra 

måluppfyllelsen.  

I ärendet beskrivs i punktform de satsningar som sker för att möta elevers 

olika behov. Det handlar t ex om fler i personalen och utökat antal lektioner. 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00416 nr 30537

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-10, BOU 2017/00416 nr 30124

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Skolledningen Gröna Dalenskolan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 32 Dnr 2017/00419 

Rapport - teknikprogrammet, ett fjärde år 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning  

Läsåret 2016/17 visar elever som går det tredje året på Fridegårdsgymnasiet 

intresse för ett fjärde år. Det handlar om ca 5-6 elever som kan tänka sig att 

studera vidare. Dialogen pågår och under våren ska eleverna träffa 

representanter för Fyrisgymnasiet för att få djupare information om kursens 

innehåll och hur den genomförs där.  Det är ännu inte helt fastslaget om 

informationen ska ske på båda skolorna.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-28, BOU 2017/00419 nr 30538

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-10, BOU 2017/00419 nr 30123

– Tjänsteskrivelse, 2016-05-09, BOU 2016/00904 nr 23377

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Fridegårdsgymnasiet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 33 Dnr 2016/02117  

Anmälan om skolplikt 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavarna fullgjort sitt 

ansvar enligt 7 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förelägga 

vårdnadshavarna att vidta åtgärder enligt 7 kap 23 § skollagen 

(2010:800).  

Sammanfattning  

Läraskolan AB (hädanefter kallad Läraskolan) har gjort en 

skolpliktsanmälan till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Skolpliktsanmälan gäller eleven  

Läraskolan har i skolpliktsanmälan angivit att vårdnadshavarna inte 

uppfyller sin del av ansvaret för elevens skolplikt. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har med anledning av Läraskolans uppgifter utrett 

huruvida vårdnadshavarna brustit i sitt ansvar för att tillgodose att eleven 

fullgör sin skolplikt. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit att 

vårdnadshavarna brustit i sitt ansvar att tillgodose att eleven fullgör sin 

skolplikt på ett sådant sätt att beslut ska fattas om föreläggande eller 

föreläggande förenat med vite.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-29, BOU 2016/02117 nr 30580 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-07, BOU 2016/02117 nr 29951      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavarna 

fullgjort sitt ansvar enligt 7 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förelägga vårdnadshavarna 

att vidta åtgärder enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800).   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vårdnadshavarna till  

Rektor, Lärarskolan 

 

Sekretess

Sekretess



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 34 Dnr 2016/02134  

Anmälan om skolplikt 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavarna fullgjort sitt 

ansvar enligt 7 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förelägga 

vårdnadshavarna att vidta åtgärder enligt 7 kap 23 § skollagen 

(2010:800).  

Sammanfattning  

Läraskolan AB (hädanefter kallad Läraskolan) har gjort en 

skolpliktsanmälan till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Skolpliktsanmälan gäller eleven . Läraskolan har i 

skolpliktsanmälan angivit att vårdnadshavarna inte uppfyller sin del av 

ansvaret för elevens skolplikt. Barn- och utbildningsförvaltningen har med 

anledning av Läraskolans uppgifter utrett huruvida vårdnadshavarna brustit i 

sitt ansvar för att tillgodose att eleven fullgör sin skolplikt. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har inte funnit att vårdnadshavarna brustit i sitt 

ansvar att tillgodose att eleven fullgör sin skolplikt på ett sådant sätt att 

beslut ska fattas om föreläggande eller föreläggande förenat med vite.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-29, BOU 2016/02134 nr 30581 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-07, BOU 2016/02134 nr 29932      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavarna 

fullgjort sitt ansvar enligt 7 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förelägga vårdnadshavarna 

att vidta åtgärder enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800).   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vårdnadshavarna till  

Rektor, Läraskolan 

 

Sekretess

Sekretess



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 35 Dnr 2016/02248  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 

representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 

ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 

nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden. 

Följande inbjudningar har funnits att ta del av: 

1) Inbjudan till vårens skolutvecklings- och dialogmöte mellan 

föräldrar och barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott.  

Mötet är den 27 mars kl 18:30 i Övergranssalen i Kommunhuset. 

På agendan: 

 Gymnasievalet 

 Lokalplanering – behov av förskole-, grundskole- och 

gymnasie-lokaler 

 IKT-frågor 

 

2) En mässa för dem som vill ha behörighet till vidare studier, 

yrkesutbildning eller slutbetyg/examensbevis bjuder 

Fridegårdsgymnasiet in barn- och utbildningsnämnden till.   

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-29, 2016/02248 nr 30582 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02248, nr 30158 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 36 Dnr 2016/02249  

Information från nämndsledamöter 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar från 

verksamhetsbesök, seminarier, eller övrig representation.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-29, BOU 2016/02249 nr 30583 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02249 nr 30165 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 37 Dnr 2016/02250  

Uppdragslista 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 

aktuella uppdrag som nämndes arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har gett förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-03-29, BOU 2016/02250 nr 30584 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02250 nr 30136 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 38 Dnr 2016/02251  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 

och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 

remiss.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2017-02-22, BOU 2016/02251 nr 29380 

– Tjänsteskrivelse, 2017-03-13, BOU 2016/02251 nr 30166 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

 




