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BOU § 69 Dnr 2016/02246  

Information från förvaltningsledningen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning IKT strategen berättar om det nyinvigda pedagogcentrum i 

lokaler på Gröna Dalenskolan. Pedagogcentrum bidrar till att höja 

kompetensen hos Håbos pedagoger inom språkutveckling, digitalisering och 

inkluderande lärande - från förskolan till gymnasiet.  

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern redogör för årets skolstipendier som 

i år delas ut till nuvarande: 

1. Årskurs 7 Vibyskolan. 2. Årskurs 9 Potentia Education. 3. Årskurs 9 

Potentia Education. 

Stipendieutdelningen sker på kommunfullmäktige i december. 

Verksamhetschef förskola redogör för den tillsyn av förskolan i Håbo som 

pågår. 

Utvecklingsledaren/utvecklingsledaren informerar om kvalitetsgranskningen 

av huvudmannens styrning av gymnasieskolan som Skolinspektionen 

genomför i Håbo kommun. 

Administrativa chefen informerar om beslut från skolinspektionen.  

Rektor på Futurumskolan informerar om skolans incidentrapportering. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern redovisar Håbo kommuns 

betygsresultat för elever i årskurs 9, vårterminen 2017. 

Förvaltningschefen informerar om att Bunsam (samverkansorgan för 

arbetstagarorganisationer och arbetsgivare) gått igenom aktuella ärenden 

inför kvällens nämnd. Inget ärende har varit föremål för partsamverkan.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-09-04, BOU 2016/2246 nr 35284 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 70 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 

– Tjänsteskrivelse 2017-09-04, BOU 2016/2247 nr 35287 

– Sammanställning av ärenden, 2017-05-16 – 2017-09-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 71 Dnr 2016/02252  

Anmälan av delegationsbeslut 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 

utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 

vidaredelegation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i protokoll som justeras och anslås på 

kommunens anslagstavla. Besluten är därmed offentliggjorda så att 

allmänheten har en möjlighet att överklaga det aktuella delegationsbeslutet.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-04, BOU 2016/2252 nr 35293 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2017-05-16 – 2017-09-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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BOU § 72 Dnr 2017/01994  

Rapportering av delegationsbeslut oktober 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ärenden som skolskjuts, rese- och inackorderingsbidrag, barnomsorg, 

skolplacering, antagning, modersmål och tilläggsbelopp följs upp i detta 

ärende genom att förvaltningen sammanställer regelbundna rapporter. I 

underlagsrapporterna redovisas det övergripande läget sett till nyckeltal som 

antal ärenden och beslut, ekonomin, större händelser, större förändringar 

och övergripande planer eller mål för respektive verksamhet. 

Sedan aprilnämnden 2017 vidaredelegeras delegationsbeslut där 

förvaltningschefen har delegerat beslutanderätten. Det vidareanmäls till 

förvaltningschefen i stället 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.  

Beslutsunderlag 

– Reseersättning och skolskjuts  

– Skolplaceringar och placering i förskola/fritids och interkommunala 

placeringar  

– Gymnasieantagningen och Inackorderingsbidrag 

– Mottagande av sökande VUX och SFI 

– Modersmål inom och utanför kommunen  

– Tilläggsbelopp 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 73 Dnr 2017/02054  

Utökning av plats för elever på Futurumskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att de 

snabbt agerar för att ta fram möjliga alternativ till att rymma fler elever i 

samband med återställandet av Futurum.  

Sammanfattning  

I samband med planeringen av återställandet av Futurum har möjligheten att 

på samma yta som Futurum tidigare haft, få plats med fler elever utan att 

arbetsmiljön för elever och personal påverkas negativt. Möjligheten att 

utöka åk 7 – 9 med ytterligare en parallell skulle innebära ytterligare 90 

elevplatser utan att bygga ut skolan.  

Fastighetsenheten har gjort en bedömning att de 90 elevplatserna för åk 7-9 

skulle vara möjliga och kunna rymmas inom en något utökad 

investeringsram.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att man snabbt tar fram förslag 

på hur man ytterligare kan öka antalet klassrum inom befintliga ytor för att 

göra skolan fyrparallellig från åk 4 – 9. Detta skulle innebära att vi kan 

utöka med ytterligare 78 elevplatser, dvs totalt 168 nya platser.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att de tidigare tomma platserna som 

fanns i organisationen försvinner och därmed uppstår behovet av en ny 

skola tidigare än vad vi trott. Det har funnits ca 380 lediga platser, nu är 

läget sådant att det i några årskurser endast finns några ströplatser kvar. Det 

vore obetänksamt att inte ta tillfället i akt för att utröna vilka möjligheter 

som finns vid återställandet av Futurum. Denna investering skulle innebära 

att uppförandet av en framtida ny skola skulle kunna skjutas på framtiden 

något år.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-12, BOU 2017/2054 nr 35610     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden hemställer till 

kommunstyrelsen att de snabbt agerar för att ta fram möjliga alternativ till 

att rymma fler elever i samband med återställandet av Futurum.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 74 Dnr 2017/01967  

Revidering av regler för skolskjuts 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar de nya skolskjutsreglerna. 

2. Tidigare skolskjutsregler upphävs.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns regler om skolskjuts är i behov av att förtydligas 

redaktionellt och uppdateras. Förslaget innebär inga stora principiella 

skillnader men ett flertal mindre regeländringar. Förändringarna i sig 

innebär inga större ekonomiska konsekvenser men framför allt möjligheten 

att ta beslut för längre tid än ett läsår öppnar för stora effektiviseringar av 

skolskjutsprocessen för både den enskildes och kommunens del. 

De redaktionella ändringarna går ut på att dels ändra dispositionen, dels ta 

bort information som hör mer hemma i en handbok för handläggare eller 

bland den allmänna informationen om skolskjutsen som presenteras i 

informationsbrev eller på hemsidan. 

De viktigaste regeländringarna berör följande: 

Avståndsgränsen till närmaste busshållplats 

Avståndsgränsen för gymnasiesärskolans elever 

Skolskjuts vid kortvariga funktionshinder avskaffas 

Skolskjuts kan prövas utan ansökan och kommunpersonals rätt att ansöka 

för elevens räkning avskaffas 

Skolskjuts kan beviljas för flera läsår i taget 

Undantagsregler om flyktingmottagande tas bort 

Undantagsregler om skolskjuts till en vald skola i annan kommun tas bort 

Skrivningen om att ta ut en avgift för nytt färdbevis tas bort 

Skrivning om missbruk av systemet tas bort 

Skrivning om sista ansökningsdag tas bort 

Skrivningen om hämtningstid och lämningstid i viss tid innan skoldagen tas 

bort 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-09-01, BOU 2017/1967 nr 35202 

 Regler för skolskjuts i Håbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden antar de nya 

skolskjutsreglerna. Tidigare skolskjutsregler upphävs.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Skolledning 
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BOU § 75 Dnr 2017/01909  

Delårsbokslut januari-augusti 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2017 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 

underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

ombudgetera inom ram investeringsmedel 2017 för merkostnader av 

ombyggnation på Gransäterskolan.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämndens budgetram uppgår till 551,6 miljoner 

kronor. Prognosen som gäller för hela året landar på ett underskott av 12,6 

miljoner kronor jämfört med budget. Det är en försämring med 6,4 miljoner 

kronor jämfört med prognosen i april. Ökningen beror främst på verksamhet 

grundskola 3,5 miljoner kronor och fritidshem 1,8 miljoner kronor. 

Nytt Pedagogcentrum har öppnats i nya centrala lokaler på övervåningen till 

Gröna Dalens skola. På Pedagogcentrum finns förskolans Språkotek och 

IKT-pedagog. Skoldatateket och förvaltningens IKT-strateg finns även de 

på Pedagogcentrum. 

I förskoleverksamheten pågår en satsning i att utrusta de kommunala 

förskolorna med lärplattor och annan teknisk utrustning. Då kommunen 

expanderar med en stor inflyttning som följd, har verksamheten stora 

utmaningar att hantera dessa stora volymer av barn. Dock uppfyller 

kommunen kravet på plats inom garantitid, 4 månader.  

Arbetet med att ytterligare förbättra elevernas läs och skrivförmåga, samt att 

tidigt upptäcka elever som har svårigheter i skolarbetet, fortgår. Resultaten i 

de kommunala grundskolorna är det bästa sedan det nu rådande 

betygssystemet infördes. 

Fridegårdsgymnasiet fortsätter vara en framgångsrik gymnasieskola. 

Resultaten från olika elev och personalenkäter visar på väldigt bra siffror. 

Skolan har högt söktryck och intresset från elever som bor i närliggande 

kommuner ökar. Detta medför att det blir allt svårare att komma in på 

gymnasiet för kommunens egna elever. 

Investeringsbudgeten kommer inte att överskridas enligt prognosen för år 

2017. Verksamhetsanpassningarna gällande Slottskolans utemiljö och förråd 

träslöjd kommer inte att genomföras under året. Fastighetsförvaltningen vill 

använda investeringsmedlen till att täcka merkostnaden för 

verksamhetsanpassningen på Gransäterskolan. 
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Därför föreslår förvaltningen att nämnden tar beslut om en omfördelning på 

800 000 kronor för ombyggnationen på Gransäterskolan. Investeringen ryms 

inom fastslagen investeringsram.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-09-26, BOU 2017/1909 nr 35978 

 Delårsbokslut augusti 2017, Barn- och utbildningsnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsupp-

följningen augusti 2017 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet 

med att minska underskottet. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens förslag att ombudgetera inom ram investeringsmedel 2017 

för merkostnader av ombyggnation på Gransäterskolan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 76 Dnr 2017/01911  

Revidering av attesträtt 2017 

Beslut 

1. 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.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-26, BOU 2017/1911 nr 35972 

–  Reviderad attestförteckning 2017, BOU        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: 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 § 77 Dnr 2017/01841  

Etableringsbidrag till Ur och Skurs förskola 

Beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden hemställer inte till kommunfullmäktige 

att utöka barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 med 900 00 

kronor för att möjliggöra för nämnden att bevilja ett etableringsstöd för 

Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling AB.  .  

Sammanfattning  

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB har sökt och fått godkänt 

att bedriva verksamhet och rätt till bidrag för förskoleverksamhet i Håbo 

kommun. Företaget planerar att bedriva verksamhet efter det att en förskola 

uppförts enligt beskrivningen nedan. 

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB har även ansökt om 

etableringsbidrag för att få verksamheten att gå ihop i de nybyggda 

lokalerna. Denna ansökan föranledde barn- och utbildningsnämnden att 

hemställa hos kommunstyrelsen att frågan om nyetableringsbidrag utreds 

samt riktlinjer för bidrag inför eventuellt kommande etableringar av 

förskolor och skolor i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att avslå 

barn och utbildningsnämndens hemställan. 

Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att Friluftsfrämjandet I Ur och 

Skur Utveckling AB skulle behöva ett etableringsbidrag motsvarande 

900 000 kronor under deras första ett och ett halvt år. 

Barn och utbildningsnämnden önskar därför att budgeten för 2018 utökas 

med 900 000 kr för att möjliggöra för nämnden att bevilja ett 

etableringsstöd för Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-09-12, BOU 2017/1841 nr 35577 

 Kommunstyrelsen protokoll, 2017-05-29, § 129 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-04-05, § 29  

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-03-01, § 11 

 Exploateringsavtal, 2016-03-08, BOU 2017/01841 nr 35585 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP): Yrkar bifall till förvaltningens förslag att barn- 

och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att utöka barn- 

och utbildningsnämndens budget för 2018 med 900 00 kronor för att 

möjliggöra för nämnden att bevilja ett etableringsstöd för Friluftsfrämjandet 

i Ur och Skur Utveckling AB.   
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Werner Schubert (S): Yrkar avslag till Christian Nordbergs (MP) 

(förvaltningens) förslag och yrkar därmed att barn- och utbildningsnämnden 

inte hemställer till kommunfullmäktige att utöka barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2018 med 900 00 kronor för att möjliggöra 

för nämnden att bevilja ett etableringsstöd för Friluftsfrämjandet i Ur och 

Skur Utveckling AB.   

Owe Fröjd (BåP): Yrkar i enlighet med Werner Schuberts förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christian Nordbergs (MP) 

förslag om bifall till förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande ordning för omröstning föreslås och godkänns. Ja-röst för bifall till 

Christian Nordbergs (MP) yrkande och Nej-röst för bifall till för Werners 

Schuberts (S) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Lennart Carlsson (M), Carl-Johan Torstenson (M), 

Gunilla Alm (L), Arvo Väisänen (KD) och Christian Nordberg (MP). 

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Marcus Carson (S), Akasya 

Randhav (S), Nina Manninen (S), Linnea Bjuhr (S) och Owe Fröjd (BåP). 

Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed bifaller 

barn- och utbildningsnämnden Werner Schuberts (S) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

I Ur och Skur Utveckling AB 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 78 Dnr 2016/02229  

Revidering av delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 

delegationsordningen att gälla från och med 15 oktober 2017.  

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår följande förändringar i gällande delegationsordning.  

Rubrik Ekonomi 

Nytt: ”Beslut om att ansöka om EU-mjölkstöd” Delegat: Förvaltningschef. 

Får vidaredelegeras. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.   

Rubrik förskoleklass 

Ändring: För ”Beslut om elevs placering vid den skolenhet där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå” ändras instans för överklagande 

från Skolväsendets överklagandenämnd till Laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. 

Ändring: För ”Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den där 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen 

medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 

nära hemmet åsidosätts” ändras instans för överklagande från Skolväsendets 

överklagandenämnd till Laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Ändring: ”Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering om 

den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen” ändras till ”Får vidaredelegeras 

(gäller ej under skolvalsperiod)”. 

Rubrik Grundskola 

Ändring: För ”Beslut om elevs placering vid den skolenhet där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå” ändras instans för överklagande 

från Skolväsendets överklagandenämnd till Laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. 

Ändring: För ”Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den där 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen 

medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 

nära hemmet åsidosätts” ändras instans för överklagande från Skolväsendets 

överklagandenämnd till Laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
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Nuvarande: ”Beslut om elevs placering i viss skola vid betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och med 

hänsyn till andra elevers trygghet och studiero”. Delegat: Förvaltningschef. 

Får inte vidaredelegeras.  

Ändras till: 

1: ”Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om skolplacering om 

den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen”. Delegat: Förvaltningschef. Får 

vidaredelegeras (gäller ej under skolvalsperiod). 

2: ”Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om det är 

nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero” Delegat: 

Förvaltningschef. Får inte vidaredelegeras. 

Rubrik Grundsärskola 

Nytt: ”Beslut om att huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som 

tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden.” Lagrum 11 kap 8 §. Delegat: Förvaltningschef. Får 

vidaredelegeras. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-09-04, BOU 2017/2229 nr 35317 

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Kommunikationsansvarig (för uppdatering av delegationsordning på 

hemsida/intranät 
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BOU § 79 Dnr 2017/00314  

Kompletterande yttrande avseende remittering av motion: 
mobil- och surfplatteförbud i grundskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner svaret och översänder detta 

till kommunstyrelsen som svar på den remitterade motionen. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till barn- och 

utbildningsförvaltningen för vidare handläggning den 10 maj 2017, § 42.  

Förvaltningen har inhämtat kompletterande information från 

verksamheterna om aktiviteter på rast och lunch för alla skolår. 

I de lägre åldrarna samlas mobilerna in under skoldagen. Eleverna är ute på 

rasterna. 

Följande aktiviteter erbjuds för de lägre skolåren: 

Lekar som fungerar som samarbetsövningar, t.ex. ”Under hökens vingar 

kom”. På en av skolorna planerar och genomför årskurs fem regelbundet 

rastaktiviteter för övriga elever. 

I övrigt kan eleverna spela frisbeegolf använda leksaker som finns i 

lekbodar; såsom bollar, snakeboards, rockringar, studsleksaker, gungor och 

pingisbord. 

Skolgårdarna är varierade och ger möjligheter till både spontan och styrd 

lek. Många väljer att spela fotboll, innebandy, olika kullekar eller leka i 

skogsdungar och klättra i träd. 

För de äldre skolåren erbjuds: 

I skolornas caféer ges möjlighet att låna olika sällskapsspel. Det finns 

biljardbord, pingisbord och på någon skola ett piano som används. I caféet 

samlas de för att umgås, spela spel och fika.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-01, 2017/314 nr 35226 

– Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2017-05-10, § 42 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-02, BOU 2017/00314 nr 31208 

– Barn- och utbildningsnämnden protokoll, 2016-03-23,  

– Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-05, § 136 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner svaret och 

översänder detta till kommunstyrelsen som svar på den remitterade 

motionen.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 80 Dnr 2017/01341  

Remiss medborgarförslag: se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget om att se 

över antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 bifalls genom en 

utredning. Förslaget översändes till kommunstyrelsen. 

2. För barn i åldrarna 1-3 hänvisar barn- och utbildningsnämnden till 

förvaltningens yttrande om att antalet tjänster per barngrupp redan är 

uppfyllt i enlighet med medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att se över 

antalet tjänster per barngrupp i förskolan. Förslaget har remitterats till barn-

och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att för barn i småbarnsgrupp, 

1-3 år, så är förslaget redan genomfört. För barn i åldrarna 4-5 år anser 

förvaltningen att förslaget är rimligt och bör utredas. En sådan utredning ska 

innehålla ett ekonomiskt underlag samt plan för eventuellt genomförande. 

Förvaltningen föreslår att en sådan utredning genomförs.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-05, BOU 2017/1341 nr 35358 

– Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-06-12 

– Medborgarförslag 2017-05-05  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn-och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget 

om att se över antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 bifalls genom en 

utredning. Förslaget översändes till kommunstyrelsen. För barn i åldrarna  

1-3 hänvisar barn- och utbildningsnämnden till förvaltningens yttrande om 

att antalet tjänster per barngrupp redan är uppfyllt i enlighet med 

medborgarförslaget.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 81 Dnr 2017/02170  

Sammanträdesplan 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till sammanträdet i 

november. 

Sammanfattning  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 

barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2018. I förslaget har 

hänsyn tagits till datum för utskick av kallelse till kommunstyrelsens 

arbetsutskott och ekonomiavdelningens tidplan för arbetet med 

årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-10-02, BOU 2017/2170 nr 36135 

– Förslag till sammanträdesplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden 

och BunSam 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till 

sammanträdet i november.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreteraren 
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BOU § 82 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. 

Vid dagens sammanträde finns inga aktuella inbjudningar att utse 

representanter till.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-09-04, BOU 2016/2249 nr 35303 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 83 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. 

 Lennart Carlsson (M), Akasya Randhav (S), Helene Cranser (S) och 

Linnea Bjuhr (SD) besökte under sommarlovet Gransäterskolan. 

 Lennart Carlsson (M), Carina Lund (M) och Helene Cranser (S) har 

besökt gymnasiesärskolan. 

 Lennart Carlsson (M) och Werner Schubert (S) har besökt Läraskolan. 

 Ordföranden har undertecknat en skrivelse till Utbildningsdepartementet 

med anledning av nämndens beslut i juni, att efter lagtolkning ändra 

reglerna för reseersättning. Något svar har ännu inte kommit. 

 Ordföranden informerar om kommande verksamhetsbesök i förskola, 

musikskola, central administration samt pedagogcentrum. 

 Ordföranden berättar om planerat besök i höst på Ur och Skur i 

Upplands-Bro kommun. 

 Ordföranden informerar om möjlighet att anmäla sig till 

Demokratidagen. 
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BOU § 84 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 nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har gett förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-08-29, BOU 2016/2250 nr 35083 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 85 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 

– Tjänsteskrivelse, 2017-08-29, BOU 2016/2251 nr 35087 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden noterar informationen. 

 


