
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-30  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 30 september 2020, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD), via länk 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C) 
Mikaela Klaesson (KD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Gabriel Tidestav (S) 
 

  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef  

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk  
Lena Norrman, verksamhetscontroller  
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan  
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola  
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola  
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk  
Camilla Gradin, kostchef 
Lars Bäcklund, rektor Kulturskola 
 

Justering  

Justerare Inger Wallin (S) 

Dag och plats onsdagen den 7 oktober 2020, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 107-110, 113-126 
  
Ajournering 19:31-19:43 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Inger Wallin 
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BOU § 107 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Inger Wallin (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 7 oktober kl. 15:00 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 
tillsammans med ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde  

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 

Övriga ärenden och frågor: 

Initiativärende från HåboAlliansen gällande skolresultat 

Samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i 
Håbo kommuns skolor 

Öronmärkta pengar utifrån tilläggsyrkande i kommunfullmäktige (2019-12-
09 §168) 

Personal på fritidshem 

Lokalvård 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-21, BOU 2019/00236 nr 59103 
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BOU § 108 Dnr 2020/00137  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 30 september 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Per Eriksson och Malin 

Sigmundsson, representanter från Skolverket, närvaro- och yttranderätt 
under punkten 3 vid dagens sammanträde 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
kan tilldelas representanter från Skolverket under punkt 3 vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-20, BOU 2020/00137 nr 59100 
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BOU § 109 Dnr 2020/00167  

Information från Skolverket gällande Samverkan för bästa skola  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Malin Sigmundsson och Per Eriksson från Skolverket informerar barn- och 
utbildningsnämnden om arbetet kring Samverkan för bästa skola.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-04, BOU 2020/00167 nr 59179 
– Underlag från Skolverket, Nämndsmöte 200930 
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BOU § 110 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskola delar ut böcker i skollagen och Läroplan för 
förskolan till barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. De 
ledamöter och ersättare som deltar via distans kommer även de att delges 
dessa. 

Verksamhetschef för grundskola informerar från styrgruppsmötet gällande 
matematiksatsning (TRR). 

Verksamhetschef för gymnasiet meddelar att planering gällande ett digitalt 
Öppet Hus pågår för vårdnadshavare med ungdomar i årkurs 9. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsan informerar om att det nu har 
kommit ut en annons för rekrytering av ny verksamhetschef för barn- och 
elevhälsan.  

Rektor på Kulturskolan informerar om våren och dess utmaningar i och med 
Covid-19. Vidare informerar rektor om olika avslutade aktiviteter, samt 
pågående projekt. 

Kostchef informerar om att enheten märkt av terminsstarten och behovet av 
specialkost. Kostenheten arbetar nu med de dokument som finns, för att 
tydliggöra riktlinjerna.  

Förvaltningschef informerar om verksamheternas utmaningar.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-25, BOU 2019/00237 nr 59122.  
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BOU § 111 Dnr 2020/00010  

Delårsrapport augusti 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2020 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
I barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter pågår olika 
former av utvecklingsarbeten.  

På förskolan fortsätter arbetet med den pedagogiska grundstrukturen i syfte 
att skapa en likvärdighet. Ett kommungemensamt program har tagits fram 
för att säkerställa att barn möts av stimulerande pedagogiska lärmiljöer i 
samtliga förskolor. 

Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i 
våras gick ut årskurs nio VT2020. Det genomsnittliga meritvärdet i Håbo 
kommuns kommunala grundskolor exklusive små kommungemensamma 
undervisningsgrupper är 228,46 meritpoäng. 

Fridegårdsgymnasiets nya yrkesprogram Barn- och fritid har startat 
höstterminen 2020 med mycket goda söksiffror. Detsamma gäller skolans 
övriga utbildningar. 

Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands Bro 
vuxenutbildning för SFI (svenska för invandrare), grundläggande 
vuxenutbildning och vuxenutbildning på gymnasienivå. Genom att avtalet 
innefattar administration kring mottagande och antagande effektiviseras 
Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på 
utbildningen. 

Upphandling av ett nytt elevhanteringssystem pågår, vilket kommer att 
effektivisera och förbättra handläggning, dokumentation av elevers 
kunskapsutveckling, närvaroregistrering med mera. Skolskjutsleverantör 
och handläggningssystem för skolskjuts är också under pågående 
upphandling. 

Covid-19 har påverkat alla verksamheter och i perioder har läget varit 
väldigt ansträngt. På förskolan och på grundskolan har frånvaron periodvis 
varit hög, både för barn/elever och personal. Gymnasiet har bedrivit 
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distansundervisning under en stor del av vårterminen. Det har fungerat väl 
och eleverna har fått sin garanterade undervisningstid.  

Effekten på helår för covid-19 beräknas bli cirka 2,6 miljoner kronor. 
Merparten av kostnaderna beror på ökade personalkostnader. 

Barn och utbildningsnämndens prognos visar ett underskott med 19,5 
miljoner kronor för året 2020, vilket är en förbättring med 10,8 miljoner 
kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror på genomförda 
effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer, 
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i 
föregående prognos.  

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning augusti 2020, Barn- och utbildningsnämnden 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00010 nr 59412 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) ställer frågan om barn- och 
utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom  
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 112 Dnr 2020/00184  

Projekt Viby/Västerängen - upparbetade kostnader 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras på 

grund av sent väckt ärende, samt att nämnden inte har fullständiga 
ekonomiska underlag med motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall ta denna kostnad i sin driftbudget. Det är till 
exempel helt orimligt att barn- och utbildningsnämnden skall ta 
fastighetens restvärde i sin driftbudget när fastigheten ej ägs av barn- 
och utbildningsnämnden. 

Förnyade underlag skall minst innehålla en redovisning av upparbetade 
kostnader med uppgift om var dessa kostnader kommer ifrån, varför 
projekteringen fick gå så långt innan bristerna i fastigheten 
uppmärksammades, samt en hållbar motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall belastas med dessa kostnader. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
Förändrade omständigheter och ökat behov av förskole- och skolplatser har 
medfört att beslut om att avsluta projekten Vibyskolans kök och 
Västerängsskolans kök och matsal har tagits i barn- och 
utbildningsnämnden. I samband med beslut om att avsluta projekten fattades 
även beslut om att göra en ny fördjupad behovsanalys.  

Det finns upparbetade kostnader i båda projekten, vilka kan föras över i nya 
investeringsprojekt om genomfört arbete kan nyttjas där. I det fall det inte är 
möjligt behöver kostnaderna tas i nämndens driftbudget. 

Inom ramen för investeringsprojektet Viby finns upparbetade kostnader om 
4,2 miljoner kronor. Vibyskolan har ett bokfört värde om 3,7 miljoner 
kronor, totalt 7,9 miljoner kronor.  

I en genomförd byggnadsteknisk utredning har konstaterats att Vibyskolan 
är i så dåligt skick att det inte är möjligt att använda befintlig byggnad som 
grund för om- och tillbyggnation. Av den anledningen behöver 
skolbyggnaden utrangeras, vilket innebär att både bokfört värde och de 
upparbetade kostnaderna behöver tas inom ramen för barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget 2020. 

Inom ramen för investeringsprojektet Västerängsskolans kök och matsal 
finns upparbetade kostnader om 5,4 miljoner kronor. De upparbetade 
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kostnaderna kan komma att nyttjas i nytt projekt, varför beslut om dessa 
medel inte tas för närvarande.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00184 nr 59404 
 
 
 
 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att ärendet återremitteras på grund av sent 
väckt ärende, samt att nämnden inte har fullständiga ekonomiska underlag 
med motivering till varför barn- och utbildningsnämnden skall ta denna 
kostnad i sin driftbudget. Det är till exempel helt orimligt att barn- och 
utbildningsnämnden skall ta fastighetens restvärde i sin driftbudget när 
fastigheten ej ägs av barn- och utbildningsnämnden. 

Förnyade underlag skall minst innehålla en redovisning av upparbetade 
kostnader med uppgift om var dessa kostnader kommer ifrån, varför 
projekteringen fick gå så långt innan bristerna i fastigheten 
uppmärksammades, samt en hållbar motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall belastas med dessa kostnader. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) ställer frågan om barn- och 
utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, tekniska förvaltningen  
Ledningsgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen  
Lokalförsörjningschef  
Ekonomichef  
Redovisningsekonom  
Förvaltningsekonom 
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BOU § 113 Dnr 2020/00077  

Redovisning av uppdrag gällande processen Särskilt stöd 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Enligt skollagen 4 kp. 3-8 §§ ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas 
både på huvudmannanivå och på verksamhetsnivå. Syftet med det 
systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsan presenterar det systematiska 
kvalitetsarbetet kring processen särskilt stöd för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Planering, 
uppföljning och utveckling av utbildningen ska även genomföras på 
verksamhetsnivå. 

Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs samt att det 
systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. 

Om det visar sig att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till 
att skolan eller förskolan åtgärdar dessa. Bristerna kan till exempel visa sig 
vid en uppföljning, genom klagomål eller på andra sätt. 

Huvudmannen är också skyldig att ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-04, BOU 2020/00077 nr 59180 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef barn- och elevhälsa  
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BOU § 114 Dnr 2020/00081  

Ansökan om utökning av Täppans förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökning av verksamheten vid 

Täppans förskola i enlighet med ansökan. Villkoren och 
förutsättningarna för godkänd utökning och rätt till bidrag anges i 
beslutet. I övrigt ska huvudman och verksamhet följa tillämplig 
lagstiftning. 

2. Beslut om godkännande och rätt till bidrag för utökad verksamhet 
upphör inom ett år efter beslutsdatum för godkännandet, om 
huvudmannen inte har startat upp den verksamhet som ansökan avser. 
Därefter krävs en ny ansökan för utökning av verksamheten.  

Sammanfattning  
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, 2 kap 5 § 
skollagen (2010:800). Godkännande lämnas om den enskilde genom 
erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att de enskilde i övrigt 
bedöms som lämplig. Utöver ovanstående krävs att verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt eller för den del av 
verksamheten som anordnas i det allmänna i den kommun där verksamheten 
bedrivs, enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen. 

Ansökan har inkommit från Tivoli förskolor AB (556798-1676), huvudman 
för Täppans förskola. Ansökan avser godkännande för att utöka förskolan 
med ytterligare fyra platser, från 52 platser till 56 platser.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-25, BOU 2020/00081 nr 59111 
– Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående 

förskola, BOU 2020/00081, 2020-03-20.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Tivoli förskolor AB 
Rektor för Täppans förskola 
Samordnare för resursfördelningsteam 
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BOU § 115 Dnr 2020/00147  

Information om uppdaterade läsårstider 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en kartläggning av 
elevernas undervisningstid samt timplanens genomförande. Kartläggningen 
visar att elever i grundskolan har fått den undervisning som är lagstadgad. 

Det behöver inte ske någon ändring av läsårstider utifrån Covid-19 nu.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-06, BOU 2020/00147 nr 59190 
– Förordning om utbildning i vissa skolformer i - skolväsendet vid 

spridning av viss smitta. 
– Kartläggning 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorer grundskola 
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BOU § 116 Dnr 2020/00031  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
För hälso- och sjukvårdens verksamheter kräver patientsäkerhetslagen en 
årlig patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsarbetet är 
säkrare vård som ska leda till färre vårdskador och därmed ökad 
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för hur en 
vårdgivare arbetar med patientsäkerhet, men även vad som gjorts och vilka 
resultat som uppnåtts.  

Verksamhetschef för barn- och elevhälsan ansvarar för hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan och har det samlade ledningsansvaret för de 
medicinska insatserna. Verksamhetschefen ansvarar även för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god vård och 
kostnadseffektivitet.  

Kvalitetssäkerhetsarbetet för elevhälsans medicinska insatser som beskrivs i 
patientsäkerhetsberättelsen visar att patientsäkerheten varit god under 2019. 
Målen för arbete med de medicinska insatserna har utifrån de uppsatta 
strategierna uppnåtts med goda resultat.  

Utifrån patientsäkerhetsberättelsen har nya mål med strategier för 
genomförande tagits fram för år 2020.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-25, BOU 2020/00031 nr 59125 
– Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser år 2019 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 117 Dnr 2020/00126  

Initiativärende: Ny inriktning för förskolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda hur den föreslagna inriktningen påverkar förskolans 
organisation och verksamhet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningens 
förvaltningschef i uppdrag att beställa en utredning av inriktningens 
påverkan av förvaltningschef på tekniska förvaltningen. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningens 
förvaltningschef i uppdrag att beställa en utredning av inriktningens 
påverkan av planchef på kommunstyrelsens förvaltning. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda, tillsammans med 
planavdelningen och tekniska förvaltningen, hur inriktningen med 
mindre förskolor kan genomföras på ett effektivt och för medborgarna, 
bra sätt. 

5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stycke 2 i förslag till 
sammanfattning stryks till protokollet.  

Sammanfattning  
Håboalliansen har föreslagit en ny inriktning för förskolan som innebär att 
förskolor inte bör projekteras att bli större än cirka 4 avdelningar.  

Förutom barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer även andra 
nämnders verksamhetsområden att påverkas, likaså Håbo kommuns 
översiktsplan som det vägledande dokumentet vid detaljplanering och 
bygglovsgivning.  

Eftersom beslutet är av principiell karaktär och är ett ärende av större vikt 
för kommunen behöver det utredas grundligt.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00126 nr 59135 
– Inriktning Håboalliansen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) tilläggsyrkar att barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda, tillsammans med 
planavdelningen och tekniska förvaltningen, hur inriktningen med mindre 
förskolor kan genomföras på ett effektivt och för medborgarna, bra sätt. 
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Carl- Johan Torstenson (M) ändringsyrkar att stycke 2 i förslag till 
sammanfattning stryks till protokollet. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att stycke 2 i förslag till sammanfattning 
stryks till protokollet. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till Carl-Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut tillsammans med Carl- Johan 
Torstensons (M) tilläggsyrkande och ändringsyrkande och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetscontroller 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Planchef, kommunstyrelsens förvaltning 
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BOU § 118 Dnr 2020/00074  

Rapportering av delegationsbeslut inackorderingsbidrag 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Inackorderingsbidrag är ett bidrag som beviljas elever som går på gymnasiet 
och som inte kan bo hemma på grund av studier på annan ort.  

Bidraget är till för elever som går riksrekryterande utbildningar eller 
utbildningar som inte finns i närområdet. Efter ett nämndbeslut 2017 så kan 
även elever på nationella idrottsutbildningar omfattas av bidraget.  

Beslut om inackorderingsbidrag fattas efter ansökan. Eleven ansöker på nytt 
inför varje läsår. Bidragsbeloppet för år 2020 är 1577 kronor per månad.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-04, BOU 2020/00074 nr 59181 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut inackorderingsbidrag, 

2020-08-31 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare inackorderingsbidrag  
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BOU § 119 Dnr 2020/00026  

Redovisning av inkomna synpunkter till barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

redovisningen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Synpunkter från medborgare som kommer in till barn- och 
utbildningsförvaltningen registreras centralt av Håbo kommuns 
Kontaktcenter, som sedan förmedlar dessa synpunkter kvartalsvis till 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Synpunktsrapporteringarna kommer att presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden på nämndens sammanträde närmast efter 
rapporteringen har inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-25, BOU 2020/00026 nr 59123 
– Rapportering av inkomna synpunkter 
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BOU § 120 Dnr 2019/00244  

Anmälan av delegationsbeslut 

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 ett protokoll från den som besluten har 
anmälts till. Protokollet 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, 
Ciceron.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-07, BOU 2019/00244 nr 59195. 
– Delegeringslista 2020-08-11-2020-09-07 
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BOU § 121 Dnr 2020/00002  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att 

deltagande på förrättningen, workshop i SWOT-analysering, ger rätt till 
arvode och förlorad arbetsinkomst.  

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. 

Förvaltningen bjuder in barn- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare till en workshop i SWOT-analysering den 7 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-08, BOU 2020/00002 nr 59200 
– Inbjudan till workshop SWOT den 7 oktober 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden noterar 
informationen och att deltagande på förrättningen, workshop i SWOT-
analysering, ger rätt till arvode och förlorad arbetsinkomst.    

Beslutsgång 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag 
till beslut.     

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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BOU § 122 Dnr 2020/00003  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande inga remitterade motioner 
eller medborgarförslag att besvara.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-07, BOU 2020/00003 nr 59194.  
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BOU § 123 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) informerar från den måldialog som hon deltog i på Gröna 
Dalenskolan och på grundsärskolan. Hon tyckte det var väldigt intressant 
och ansåg att hon fick en god inblick i hur seriöst personalen arbetar. 

Inger Wallin (S) informerar om att hon deltog tillsammans med Gunilla Alm 
(L) på måldialogerna och att även hon tyckte att det var väldigt intressant. 

Anders Ekelöf (SD) informerar från den måldialog, som han tillsammans 
med Carl- Johan Torstenson (M) deltog i på Futurum årskurserna F-6 och 7-
9. De tyckte båda att det var väldigt intressant och lärorikt. 

Sophie Bergengren (MP) informerar från den måldialog som hon deltog i på 
Vibyskolan. Här finns en stabil personalgrupp och tydliga lektioner.  

Mikaela Klaesson (KD) informerar från den måldialog som hon deltog i på 
Västerängsskolan. Hon tyckte att det var jätteintressant att se hur det är i 
verksamheterna. 

Gabriel Tidestav (S) informerar från den tvådagarskonferens som han deltog 
i gällande matematikssatsningen, samt från den kommungrupp som arbetar 
med satsningen. Han tyckte det var intressant att få ta del av satsningen och 
dess arbete. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-07, BOU 2020/00004 nr 59193.  
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BOU § 124 Dnr 2020/00005  

Uppdragslista 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 februari 2020 § 26 att 
uppdragslistan ska presenteras tre gånger per år i samband med delårs- och 
helårsuppföljningar. Däremellan ges en kort muntlig information om 
nytillkomna uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-07, BOU 2020/00005 nr 59197 
– Lista över uppdrag, samt pågående och ej påbörjade ärenden 200930 
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BOU § 125 Dnr 2020/00189  

Initiativärende gällande redovisning av skolresultat 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka alternativa möjligheter 
för att fortsätta redovisa resultat från Håbo kommuns kommunala 
skolor. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 
utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att göra 
detsamma.  

Sammanfattning  
Ett initiativärende har inkommit från HåboAlliansen gällande redovisning 
av skolresultat. 

Från och med september kommer det inte längre vara möjligt att få statistik 
från Skolverket gällande skolresultaten. Detta är en konsekvens av att 
Statistiska centralbyråns nya policy vann laga kraft i kammarrätten i 
Göteborg i december förra året och innebär att vad som tidigare har varit 
självklara offentliga handlingar, såsom betyg, resultat på nationella prov, 
andelen behöriga lärare och antal elever, nu blir sekretessbelagt.  

Utifrån ovan, vill HåboAlliansen att barn- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att undersöka alternativa möjligheter för att fortsättningsvis 
redovisa resultat från kommunens skolor. HåboAlliansen vill även att barn- 
och utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att göra 
detsamma.  

Beslutsunderlag 
– Underlag för initiativärende gällande redovisning av skolresultat 

Förslag till beslut på sammanträdet 
HåboAlliansen yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka alternativa möjligheter 
för att fortsätta redovisa resultat från Håbo kommuns kommunala skolor, 
samt att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 
utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att göra detsamma. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i 
enlighet med HåboAlliansens förslag till beslut och finner att så sker. 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 126 Dnr 2020/00006  

Övriga frågor och ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i 
Håbo kommuns skolor 

I december 2019 (2019-12-09 § 168) bifölls ett antal tilläggsyrkanden av SD 
hos kommunfullmäktige. Anders Ekelöf (SD) undrar om samverkan med 
polis har skett under 2020. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att samverkan har skett, och 
att det under detta läsår har varit ett återkommande samarbete. Polisen har 
bjudits in för att prata om sin verksamhet, verksamhetschef ingår i 
trygghetsgruppen och flera skolor har möjlighet till direktkontakt med 
polisen. Verksamhetschef för grundskolan ser också att det finns ytterligare 
möjligheter att utveckla samarbetet. 

Öronmärkta pengar utifrån tilläggsyrkande i kommunfullmäktige (2019-12-
09 §168) 

Anders Ekelöf (SD) undrar om de 2 miljoner kronor som var öronmärkta till 
att öka bemanningen och minska barngrupperna inom förskola har skett. 

Verksamhetschef för förskola redogör för hur detta har skett, bland annat 
genom att utöka bemanningen på syskonavdelningarna. 

Personal på fritidshem 

Carl- Johan Torstenson (M) undrar kring när skolorna Västerängen och 
Gröna Dalen har haft brist på lärare, så har fritidspersonal används och att 
det då innebär att det sedan inte finns personal på fritidshemmet på 
eftermiddagen. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att det rektors ansvar att 
leda och organisera verksamheten, att det även finns ett tillsynsansvar på 
fritids och att barn inte lämnas ensamma. Verksamhetschef för grundskola 
tar med sig frågan för vidare hantering. 
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Lokalvård 

Mikaela Klaesson (KD) undrar över lokalvården på skolorna. Det har 
framkommit information från personal på skolorna att lokalvården inte utför 
vissa saker utan det ska personal på skolan göra. Verksamhetschef för 
förskola och verksamhetschef för grundskola informerar om att hantering av 
sorteringskärl, samt vissa papperskorgar sker av verksamheten.  
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