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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Lennart Carlsson (M), Ordförande 

Carl-Johan Torstenson (M), 1:e vice ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson (S) 
Helene Cranser (S), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav (S) 
Nina Manninen (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Pia-Maria Larsson (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Arvo Väisänen (KD), ej närvarande 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Ann- Charlotte Faleke, enhetschef för studie- och karriärvägledning 
Cajsa Melander, handläggare 
Karin Grip, pedagogisk handledare § 1 
Monica Lantz, pedagogisk handledare § 1 
Päivi Fredriksson, pedagogisk handledare § 1 
Malin McConnachie, pedagogisk handledare § 1 
Somir Patrik Sinharay, personalföreträdare Lärarförbundet 
 
 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser 

Dag och plats Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 134-136 
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Underskrifter  

Sekreterare 
  

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Lennart Carlsson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-05 

Datum för 
anslags uppsättande 2018-12-06 

Datum för 
anslags nedtagande 2018-12-28 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 134 Dnr 2018/03649  

Regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal 
ersättning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för utbetalning av 

grundbelopp och interkommunal ersättning. 
2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Reglerna för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning har 
setts över. Tidigare har det inte funnits regler för utbetalning av 
grundbelopp och interkommunal ersättning som omfattar gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Nu omfattar Regler för utbetalning av grundbelopp 
och interkommunal ersättning samtliga verksamhetsformer från förskolan 
till gymnasiet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-11-09, BOU 2018/03649 nr 52920. 
– Regler för utbetalning av barn- och elevpeng, 2017-11-23, BOU 

2015/00691.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för utbetalning av grundbelopp 
och interkommunal ersättning. 

Paragrafen justeras omedelbart.  
     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.      

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef 
Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen för ekonomi 
Förvaltningsjurist 
Fristående verksamheter 
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BOU § 135 Dnr 2018/03346  

Yttrande gällande Program för uppföljning och insyn av privata 
utförare 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Program för uppföljning 

och insyn av privata utförare enligt nedan: 
2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Den 24 september 2018 remitterade kommunstyrelsen ett förslag till Program 
för uppföljning och insyn av privata utförare till barn- och 
utbildningsförvaltningen för yttrande.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att med 
utgångspunkt i programmet ansvara föra att privata utförare, i tillämpliga delar, 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:  
- De lagar, förordningar och föreskrifter om gäller eller kan komma att gälla för 
verksamheten  
- De mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd fastställer för respektive 
verksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet Håbo vuxenutbildning 
genomför vuxenutbildning i klassrum och på distans inom alla skolformer 
för kommunal vuxenutbildning genom upphandlade privata utövare. 
Uppföljning och insyn ingår i förvaltningens uppdrag, men kommer att 
kräva stödresurser vid skrivning inför upphandling och ekonomisk insyn.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-11-08, BOU 2018/03346 nr 52893 
– Begäran om yttrande, KS 2018/00659 nr 84732    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Program för uppföljning och 
insyn av privata utförare enligt nedan: 

Paragrafen justeras omedelbart.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.      

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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BOU § 136 Dnr 2018/00464  

Budget och mål 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2019, plan år 

2020-2021 (Barn- och utbildningsnämnden) enligt underlag. 
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Verksamhetsplan enligt 

underlag.  
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till barn- och 

eleversättning inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola för år 2019. 

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till eleversättning 
inom gymnasieskola i enlighet med Storsthlm:s (Kommunförbundet i 
Stockholms län) förslag. 

5. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Budget och mål 2019 består av två dokument. I dokumentet ”Budget och 
mål år 2019, plan år 2020-2021” har barn och utbildningsförvaltningen 
upprättat en budget för år 2019 utifrån fastslagna budgetramar. Totalt 
föreslås en ramökning med ca 14,2 miljoner kronor, vilket är i jämförelse 
med år 2018 en ökning med 2,5 procent.  
I dokumentet Verksamhetsplan beskrivs grunduppdraget med identifierade 
kritiska kvalitetsfaktorer utifrån fyra perspektiv med tillhörande 
kvalitetsmått, samt utvecklingsmål med tillhörande nyckelindikatorer. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har samverkat åtgärder och aktiviteter 
kopplade till Budget 2019 där arbetstagarorganisationerna har inkommit 
med sina synpunkter gällande dessa.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-08-22, BOU 2018/00464 nr 48778. 
– Budget och mål 2018, plan år 2020-2021 (Barn- och 

utbildningsnämnden) 
– Verksamhetsplan 
– Förvaltningens organisationsschema 
– Prislista för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola 
– Programpriser och strukturtillägg 2019, gymnasiet 
– Protokoll samverkan, 2018-11-27  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2019, plan år 
2020-2021 (Barn- och utbildningsnämnden) enligt underlag. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Verksamhetsplan enligt underlag.  
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till barn- och 

eleversättning inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola för år 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till eleversättning inom 
gymnasieskola i enlighet med Storsthlm:s (Kommunförbundet i 
Stockholms län) förslag. 

Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Werner Schubert (S) och Helene Cranser (S) yrkar avslag på punkterna 1,3 
och 4. 
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på punkterna 1,3 och 4 och yrkar att barn- 
och utbildningsnämnden tillskriver kommunfullmäktige om en utökad 
budgetram på 11.900 000 kronor för 2019. 

Werner Schubert (S) och Helene Cranser (S) bifaller Owe Fröjds (Båp) 
yrkande.      

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Werner Schubert (S) 
och Helene Cranser (S) samt Owe Fröjds (Båp) yrkande gällande avslag på 
punkt 1   

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Werner Schubert (S) 
och Helene Cranser (S) samt Owe Fröjds (Båp) yrkande gällande avslag på 
punkt 3.  

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Werner Schubert (S) 
och Helene Cranser (S) samt Owe Fröjds (Båp) yrkande gällande avslag på 
punkt 4.  

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 4 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillskriver 
kommunfullmäktige om en utökad budgetram på 11.900 000 kronor för 
2019.  

Ordförandes förslag till beslut är att avslå Owe Fröjds (Båp) yrkande att 
tillskriva kommunfullmäktige om en utökad budgetram på 11.900 000 
kronor 2019. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 
Följande ordning för omröstning föreslås och godkänns. Ja-röst för avslag 
och Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Lennart Carlsson (M), Carl- Johan Torstenson (M), Björn 
Hedö (M), Gunilla Alm (L), Sofie Bergengren (MP), Helene Zeland- Bodin 
(C) 

Nej- röster lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Werner Schubert (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Nina Manninen (S). 

Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 5 Nej-röster. Därmed avslår 
barn- och utbildningsnämnden Owe Fröjds (Båp) yrkande.    

Protokollsanteckning 
Werner Schubert (S) och Helene Cranser (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag.    

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom  
 

 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till:
	Administrativ chef Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen för ekonomi Förvaltningsjurist



	Yttrande gällande Program för uppföljning och insyn av privata utförare
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till:



	Budget och mål 2019
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång 1
	Beslutsgång 2
	Beslutsgång 3
	Beslutsgång 4
	Omröstningsresultat
	Protokollsanteckning
	Beslutet skickas till:




