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BOU § 129 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om att barn- och utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat sina kvalitetsbesök på förskolor och grundskolor 
i kommunen. Dessa kvalitetsbesök kommer att fortsätta under december 
2018 och januari 2019. Det som är i fokus är att titta på lärmiljöerna ute i 
verksamheterna. Kvalitetsbesöken kommer att följas upp under våren 2019. 

Verksamhetschefen för förskola presenterar de fyra pedagogiska handledare 
som närvarar på nämndens sammanträde för att informera barn- och 
utbildningsnämnden om de pedagogiska handledarnas uppdrag, 
grundstrukturen för förskolan och hur verksamheterna arbetar med denna 
grundstruktur. 

Verksamhetschefen för barn- och elevhälsan informerar om att ett 
hälsoprojekt är på gång samt att en hälsopedagog är anställd inom 
verksamheten. 

Verksamhetschefen för gymnasiet informerar att det just nu ritas på ett sjätte 
klassrum tillsammans med arkitekterna. Detta klassrum är tänkt att 
användas till samhällsprogrammet. 

Den administrativa chefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan 
som genomfördes tillsammans med BunSam gällande Budget och mål 2019.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00159 nr 50920.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 
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BOU § 130 Dnr 2018/01774  

Sammanträdesdatum och tider för barn- och 
utbildningsnämnden och BunSam 2019 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 
barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2019. I förslaget har 
i möjligaste mån tagits hänsyn till datum för utskick av kallelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningens tidplan för arbetet 
med årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppföljning samt storhelger. 
Förvaltningens förslag redovisas nedan:  

1. Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är måndagar, 
kl. 11.00. 

      28 januari, 25 februari, 25 mars, 6 maj, 12 augusti (reserv), 2 september, 
14 oktober och 11 november. 

2. Ordförandeberedning hålls tisdagar 
       29 januari, 26 februari, 26 mars, 7 maj, 13 augusti (reserv), 
       3 september, 15 oktober och 12 november. 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar,  
      11 februari, 11 mars, 8 april, 20 maj, 26 augusti (reserv),  
      16 september, 28 oktober och 25 november. 

4. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 
      27 februari, 27 mars, 24 april, 5 juni, 11 september (reserv), 2 oktober,  
      13 november och 11 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-19, BOU 2018/01774 nr 52073. 
Sammanträdesplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden och BunSam, 

2018-10-11, BOU 2018/01774 nr 51642.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 131 Dnr 2018/01911  

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid i gymnasieskolan 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för 

ersättning av förlängda studier. Riktlinjerna ska börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2019.  

Sammanfattning  
Barn – och utbildningsnämnden fastställde 2015 riktlinjer för ersättning vid 
förlängd utbildning inom gymnasieskolan.  

I samband med en översyn av kommunens styrdokument identifierades de 
styrdokument som behövde revideras.   

Av den anledningen har barn – och utbildningsförvaltningen gjort en 
översyn av riktlinjerna för ersättning vid förlängd studietid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, BOU 2018/01911 nr 52756. 
Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid i gymnasieskolan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för ersättning 
av förlängda studier. Riktlinjerna ska börja tillämpas från och med den 1 
januari 2019.  

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorerna på Fridegårdsgymnasiet 
Handläggare  
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BOU § 132 Dnr 2018/03585  

Uppföljning av närvaro för gymnasieelever höstterminen 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning  
Huvudmannen för en gymnasieskola är skyldig att meddela elevens 
hemkommun när en elev utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. Lagstiftarnas avsikt var att möjliggöra för hemkommunen att 
på ett tidigt stadium fånga upp elever som riskerar att avbryta för att tiden 
mellan ett avbrott och erbjudande om stöd ska bli så kort som möjligt.  

Trots att lagen har funnits i flera år saknas i de flesta regioner gemensamma 
rutiner och definitioner för när och hur hemkommunen ska kontaktas. 
Resultatet är sporadiska och ofta svårtolkade kommunikationer.  

För att få en helhetsbild av närvaron hos elever bosatta i Håbo kommun har 
barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att införa samma rutin för 
närvarouppföljning som redan tillämpas inom skolpliktsbevakningen. 
Närvaron följdes upp första gången vårterminen 2018. Under höstterminen 
2018 har en ny uppföljning genomförts. Förfrågan går ut till samtliga 
gymnasieskolor som tagit emot elever folkbokförda i Håbo.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-29, BOU 2018/03585 nr 52493.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Administrativ chefen 
Handläggare gymnasieuppföljning 
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BOU § 133 Dnr 2018/03611  

Förändrat utbud på introduktionsprogrammen 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att preparandutbildning på 

Fridegårdsgymnasiet avvecklas från och med 1 juli 2019 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att programinriktat val med 

inriktning AST ska erbjudas från och med 1 juli 2019. Utbildningen ska 
erbjudas till enskild elev och finnas som inriktning mot samtliga 
nationella program som erbjuds på AST-enheten.  

3. Barn – och utbildningsnämnden beslutar att programinriktat val vid 
behov ska kunna erbjudas på Fridegårdsgymnasiet från och med 1 juli 
2019. Utbildningen ska erbjudas till enskild elev och finnas som 
inriktning mot samtliga nationella program som erbjuds på gymnasiet.  

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ordföranden för 
nämnden att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal med 
kommunerna i Stockholms län avseende programinriktat val.  

Sammanfattning  
Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan riktar sig till de elever som 
inte är behöriga till nationella program. Det finns sedan 2011 fem olika 
inriktningar. Från och med hösten 2019 sker en förändring i skollagen som 
innebär att preparandutbildningen på introduktionsprogrammet försvinner 
och programinriktat individuellt val görs om till programinriktat val.  

Förändringen berör de elever som söker till gymnasiet inför höstterminen 
2019. Första dag för ansökan är den 16 januari 2019.  

Förvaltningen har sett över utbudet på Fridegårdsgymnasiet utifrån den nya 
lagstiftningen. Med anledning av förändringen så behöver även 
samverkansavtalet med kommunerna i Stockholms län omformuleras så att 
den nya inriktningen omfattas av avtalet.  Förvaltningen föreslår att beslut 
om att godkänna avtalet delegeras till ordföranden så att avtalet är klart när 
ansökningsperioden startar i januari. Prislista inför hösten 2019 för 
programinriktat val kommer att tas upp vid ett senare sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, BOU 2018/03611 nr 52749. 
Informationsbrev om uppdatering samverkansavtalet gymnasiet 
Bilaga till samverkansavtalet för gymnasieutbildning 
Utredning- förändrat utbud på introduktionsprogrammen  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att preparandutbildning på 
Fridegårdsgymnasiet avvecklas från och med 1 juli 2019 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att programinriktat val med 
inriktning AST ska erbjudas från och med 1 juli 2019. Utbildningen ska 
erbjudas till enskild elev och finnas som inriktning mot samtliga nationella 
program som erbjuds på AST-enheten.  

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att programinriktat val vid behov 
ska kunna erbjudas på Fridegårdsgymnasiet från och med 1 juli 2019. 
Utbildningen ska erbjudas till enskild elev och finnas som inriktning mot 
samtliga nationella program som erbjuds på gymnasiet.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ordföranden för 
nämnden att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal med kommunerna 
i Stockholms län avseende programinriktat val.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorerna Fridegårdsgymnasiet 
Samordnaren gymnasieantagning  
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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. 
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 

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  
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BOU § 137 Dnr 2018/02997  

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner uppföljningen för oktober 

2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med åtgärder som 
minskar underskottet.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 8,6 miljoner 
kronor. Det är en förbättring med 1,3 miljoner i jämförelse med föregående 
prognos. Det är framför allt verksamhet förskolas förbättrade prognos på 1,3 
miljoner kronor som bidrar till förbättringen. Något färre barn än 
prognostiserats innebär lägre utdebitering till enheterna vilket leder till att 
kostnaderna på pengkontot minskar. Verksamhet grundskola inklusive 
särskolan ligger i paritet med föregående prognos. Verksamhet gymnasiet 
inklusive vuxenutbildning och SFI fortsätter att prognostisera ett positivt 
resultat.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-08, BOU 2018/02997 nr 52896. 
Månadsuppföljning oktober 2018, Barn- och utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner uppföljningen för oktober 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med åtgärder som 
minskar underskottet.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 138 Dnr 2018/02542  

Ersättningsanspråk  

Beslut  
1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att inte medge det framställda 

anspråket.   

Sammanfattning  
Vårdnadshavare har framställt ett ersättningsanspråk gentemot Håbo 
kommun och dess barn- och utbildningsnämnd. Till grund för anspråket har 
bland annat gjorts gällande att kommunen har brustit i sin hantering av 
modersmålsundervisning. Vidare har gjorts gällande att det skulle ha 
förekommit brister hänförliga till att eleven blivit utsatt för kränkande 
behandling.  
 
En grundläggande förutsättning för att ersättning eller skadestånd ska kunna 
utgå är att skolan har brustit i sina skyldigheter enligt skollagen, det vill 
säga i att anmäla och utreda händelser av kränkande behandling samt att 
vidta erforderliga åtgärder. 
 
Utifrån kommunens utredning och Skolinspektionens beslut om att avstå 
från att ingripa i ärendet föreslår förvaltningen att barn- och 
utbildningsnämnden inte medger det framställda anspråket om ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-07, BOU 2018/02542 nr 52864. 
Skolinspektionens beslut, 2018-11-07. 
Mail med ansökan om ersättningsanspråk, 2018-08-15. 
Ärenden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att inte medge det framställda 
anspråket.  

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Förvaltningschef  
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BOU § 139 Dnr 2018/03559  

Utnämning av skolchef 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens 

förslag att kommunstyrelsen, som huvudman för Håbo kommun 
kommuns samtliga verksamheter inom skolväsendet, utser 
förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen till skolchef.    

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens 
förslag att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att till Kommunstyrelsen reglemente, avsnittet om Kommunstyrelsens 
övriga verksamheter 12§ ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, läggs 
en punkt att -Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 
kapitlet 8 §. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att 

kommunstyrelsen, som huvudman för Håbo kommuns samtliga 
verksamheter inom skolväsendet, utser förvaltningschefen för barn- 
och utbildningsförvaltningen till skolchef.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till 
Kommunstyrelsen reglemente, avsnittet om Kommunstyrelsens 
övriga verksamheter 12 § ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, 
läggs en punkt att - Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 
2 kapitlet 8 §.  

Sammanfattning  
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8 
§). För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de 
statliga kraven innebär införs från och med första januari 2019 en statligt 
reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av 
regler. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker 
att kommunstyrelsen utser förvaltningschefen för barn- och 
utbildningsförvaltningen till skolchef för samtliga skolformer i Håbo 
kommun. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden tillstyrker att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att till 
Kommunstyrelsen reglemente, avsnitt om Kommunstyrelsens övriga 
verksamheter 12 § ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, läggs en punkt – 
Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 §. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-30, BOU 2018/03559 nr 52572 
Kommunstyrelsens reglemente reviderat med föreslaget tillägg. 
Kommunstyrelsens reglemente, 2017-06-12.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag 
att kommunstyrelsen, som huvudman för Håbo kommun kommuns samtliga 
verksamheter inom skolväsendet, utser förvaltningschefen för barn- och 
utbildningsförvaltningen till skolchef.    

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till 
Kommunstyrelsen reglemente, avsnittet om Kommunstyrelsens övriga 
verksamheter 12§ ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, läggs en punkt att -
Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 §. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att 

kommunstyrelsen, som huvudman för Håbo kommuns samtliga 
verksamheter inom skolväsendet, utser förvaltningschefen för barn- 
och utbildningsförvaltningen till skolchef.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till 
Kommunstyrelsen reglemente, avsnittet om Kommunstyrelsens 
övriga verksamheter 12 § ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, 
läggs en punkt att - Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 
2 kapitlet 8 §.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kansli 
Barn- och utbildningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 140 Dnr 2018/01776  

Skolpliktskontroll HT 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Via kommunens elevregister görs varje vecka en kontroll av skolplikten på 
de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i Håbo kommun och omfattas 
av skolplikt. Där hittas bland annat barn som är nyinflyttade och barn som 
går i skola i kommunala eller fristående skolor i andra kommuner, men där 
vårdnadshavarna inte har meddelat detta till Håbo kommun. Ibland kan 
barnen också vistas utomlands. Barn- och utbildningsförvaltningen följer 
upp alla barn med skolplikt tills det är säkerställt att barnen fullgör sin 
skolplikt eller tills ärendet överlämnas till annan myndighet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med Försäkringskassan, 
Skatteverket (folkbokföringen) och i vissa undantagsfall, Polisen, gällande 
skolplikt. Myndigheterna tar emot uppgifterna och startar, om så behövs, en 
egen utredning utifrån de lagar som gäller för deras verksamheter.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/01776 nr 52565.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Administrativ chef  
Skolpliktshandläggare  
Skolpliktsadministratör  
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BOU § 141 Dnr 2018/03615  

Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att uppföljning av åtgärder och insatser 
kopplade till meritvärden och elevresultat sker på barn- och 
utbildningsnämndens möte i april 2019.  

Sammanfattning  
En uppföljning av meritvärden och elevresultat för VT 2018 har ägt rum 
under september 2018. Verksamhetschef för grundskolan och 
verksamhetscontroller har haft möten med respektive rektor, alternativt 
skolans ledningsgrupp på samtliga kommunala grundskolor. Där har samtal 
förts om respektive skolas meritvärden och elevresultat samt planerade 
åtgärder utifrån dessa. 
 
Rektorerna har delgett varandra sina planerade insatser och åtgärder på ett 
rektorsmöte. Flera områden kunde identifierats som generella 
utvecklingsområden. En uppföljning kommer att göras på våren 2019.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-29, BOU 2018/03615 nr 52440. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll (§57), 2018-05-09. 
Sammanställning av officiell statistik, Grundskola jämförelse över tid.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att uppföljning av åtgärder och insatser kopplade 
till meritvärden och elevresultat sker på barn- och utbildningsnämndens 
möte i april 2019.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
_____________ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetscontroller  
Rektorer i kommunala grundskolor  
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BOU § 142 Dnr 2018/03349  

Revidering av Plan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för det kommunala 

aktivitetsansvaret.   

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerade om hur de ungdomar som är under 20 år och står utanför 
gymnasieskolan håller sig sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda 
individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att ungdomen återupptar 
eller påbörjar en utbildning. Uppdraget brukar kallas aktivitetsansvaret.  

I maj 2018 reviderades den gamla planen för aktivitetsansvaret i Håbo 
kommun. Den 1 juli 2018 började ny lagstiftning gälla avseende 
målgruppen för aktivitetsansvaret.  Lagstiftningen innebär ett förtydligande 
av målgruppen samt att elever vid introduktionsprogrammen inte länge 
omfattas av aktivitetsansvaret och därmed inte ska ingå i den statistik som 
skickas in till SCB. Förändringen innebär ingen förändring av arbetssätt för 
Håbo kommun. Planen för aktivitetsansvaret bör dock uppdateras så att 
formuleringarna överensstämmer med lagstiftningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-08, BOU 2018/03349 nr 51412. 
Plan för det kommunala aktivitetsansvaret, 2018-10-04, BOU 2018/03349.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för det kommunala 
aktivitetsansvaret.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning 
Enhetschef, enheten för studie- och karriärvägledning 
Ungdomscoach aktivitetsansvaret 
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BOU § 143 Dnr 2018/01777  

Uppföljning av aktivitetsansvaret höstterminen 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Den 15:e september varje år redovisas hur många ungdomar som finns i det 
Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). I september 2018 fanns det 158 
ungdomar. Viktigt är att notera att ungdomar från IM och SPRINT inte 
längre omfattas av KAA. Det är en ökning från september 2017 då siffran 
var 103 ungdomar (borträknat är IM/SPRINT).  
 
Den redovisade statistiken visar också att antalet elever med ett extra år i 
grundskolan ökat. Av andelen med extra år i grundskolan är mer än hälften 
utomeuropeiskt födda. 
 
För ungdomar mellan 20-29 år har kommunen tillsammans med Framsteget 
Ung tagit fram en rutin för överlämnande till unga vuxna coachen då 
ungdomen fyller 20 år. Överlämningen sker 3 gånger/år (september, januari, 
juni) i september 2018 överlämnades 17 ungdomar till Framsteget Ung.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/01777 nr 52554.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Enheten för studie-och karriärvägledning, Kommunala aktivitetsansvaret  
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BOU § 144 Dnr 2018/01899  

Upphävande av handlingsplan för studie- och yrkesvägledning 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att handlingsplanen för studie- 

och yrkesvägledning upphör och ersätts med nedanstående process.   

Sammanfattning  
En handlingsplan för studie- och yrkesvägledning upprättades utifrån ett 
nedslag från Skolinspektionen. Handlingsplanen omfattar grunduppdraget 
för våra skolor som leds av rektor. Förvaltningens roll är att säkerställa att 
grunduppdraget genomförs på ett kvalitativt och likvärdigt sätt för våra barn 
och unga. Arbetet leds på olika nivåer i styrkedjan och följs upp genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. De insatser som genomförs i respektive 
verksamhet är dels utifrån den föreslagna rutinen men också utifrån 
skolornas eget kvalitetsarbete. Förvaltningen anser att arbetet med studie- 
och yrkesvägledning är en del av grunduppdraget och därför bör ligga på 
förvaltningsnivå. Detta för att kvalitetssäkra samt säkerställa att uppdraget 
är likvärdigt och enligt grunduppdraget.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-07, BOU 2018/01899 nr 52861. 
Handlingsplan SYV 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att handlingsplanen för studie- och 
yrkesvägledning upphör och ersätts med nedanstående process.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorerna 
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BOU § 145 Dnr 2018/03597  

Tillsynsplan för fristående förskolor och annan pedagogisk 
omsorg 2019 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och godkänner 

nedanstående plan för tillsyn 2019.  

Sammanfattning  
Inför den tillsyn av fristående förskolor och fristående annan pedagogisk 
omsorg som barn- och utbildningsförvaltningen ska genomföra under 2019 
har en tidsplan tagits fram. Tidsplanen ser ut enligt nedan:  

Tillsyn 1 – Raoul Wallenbergs förskola i Skokloster 

- Skicka ut förfrågningsunderlag och information i januari 2019 

- Deadline för att besvara i början/mitten av februari 2019 

- Tillsynsbesök genomförs under andra halva av mars 2019 

- Beslut i tillsynen fattas i april 2019 

Tillsyn 2 – Trygga barn (annan pedagogisk omsorg) 

- Skicka ut förfrågningsunderlag och information augusti 2019 

- Deadline för att besvara i början/mitten av september 2019 

- Tillsynsbesök genomförs i oktober 2019 

- Beslut i tillsynen fattas i november 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-01, BOU 2018/03597 nr 52669.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och godkänner 
nedanstående plan för tillsyn 2019.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef 
Förvaltningsjurist 
Verksamhetschef för förskola 
Förskolechef, Raoul Wallenbergs förskola i Skokloster  
Förskolechef för Trygga barn  
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BOU § 146 Dnr 2018/03598  

Sammanfattning av tillsyn av fristående förskolor och annan 
pedagogisk omsorg 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört tillsyn av de 
fristående verksamheterna Solhem förskola och Äppelbo förskola. Tillsynen 
av Solhems förskola har avslutats, verksamheten bedömdes bedrivas med 
god kvalitet. Tillsynen av Äppelbo förskola är fortfarande pågående. 

Enligt beslutad tillsynsplan skulle även annan pedagogisk omsorg Solen 
ingå i tillsynen 2018. Tillsynen av Solen har inte genomförts då 
verksamheten har stängt under sommaren 2018, vilket anmält till barn- och 
utbildningsnämnden.  

Utöver ordinarie tillsyn har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört 
två riktade tillsyner, med anledning av uppgifter som inkom från 
vårdnadshavare med barn i respektive verksamhet. Den riktade tillsynen om 
fattade en fristående förskola och en annan pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, BOU 2018/03598 nr 52752.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef 
Verksamhetschef för förskolan 
Handläggare  
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BOU § 147 Dnr 2018/01898  

Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och 
skola 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer regler för avgifter och 

kostnader i förskola och skola i Håbo kommun.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om policy och 
riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola i Håbo kommun. 
Dokumentet har varit gällande fram till den 1 mars 2018. Då gav barn- och 
utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att revidera dokumentet. I 
samband med det har förvaltningen upptäckt att dokumentet i huvudsak 
består av regler utifrån skollagen. Förvaltningen föreslår utifrån det att det 
reviderade dokumentet görs om till regler för avgifter och kostnader i 
förskola och skola.  

Regler för avgifter och kostnader för förskola och skola gäller tillsvidare, 
dock senast till och med 1 mars 2023. 

Dokumentansvarig: Administrativa chefen    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-12, BOU 2018/01898 nr 52946. 
Regler för avgifter och kostnader i förskola och skola.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer regler för avgifter och kostnader i 
förskola och skola i Håbo kommun.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef förskola  
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BOU § 148 Dnr 2018/03332  

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

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av Regler för placering i 

förskola och annan pedagogisk omsorg.  

Sammanfattning  
Enligt 8 kap 12§ skollagen ansvarar hemkommunen för att utbildning i 
förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas 
förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Utgångspunkten är att barnet 
ska erbjudas en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt och skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål om förskola 
så långt det är möjligt (8 kap 15§ skollagen). 

Håbo kommun har i gällande regler för placering i förskola och annan 
pedagogisk omsorg tillämpat regeln om att garantitiden för barn som inte är 
folkbokförda i Håbo kommun, ska börja gälla från och med det datum 
barnet blir folkbokfört i kommunen. På grund av begränsat systemstöd samt 
risk för att ansökningarna inte kan hanteras likvärdigt har denna regel inte 
kunnat tillämpas. Förvaltningen föreslår därmed att denna regel tas bort och 
ersätts med att garantitiden ska börja gälla från och med det datum ansökan 
inkommer till kommunen oavsett om man är folkbokförd i kommunen eller 
inte.  

Utöver detta föreslås ett antal förändringar av mer principiell karaktär i 
regler för placering i förskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, BOU 2018/03332 nr 52761. 
Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg, 2018/03332 

nr 52813.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av Regler för placering i 
förskola och annan pedagogisk omsorg.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef  
Verksamhetschef för förskolan  
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 149 Dnr 2018/03333  

Revidering gällande regler om omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut  
1. Barn och utbildningsnämnden antar revidering av Regler för placering i 

omsorg på obekväm arbetstid.  

Sammanfattning  
Kommuner ska enligt skollagen (2010:800) 25 kap 5 § sträva efter att 
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 
den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete 
och familjens situation i övrigt. Därför har nämnden som ansvarar för barn- 
och utbildningsverksamhet i Håbo kommun beslutat att erbjuda omsorg 
under obekväm arbetstid för de vårdnadshavare som bedöms ha ett behov. 

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete förlagt till 
kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års 
ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till 
föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid. Vårdnadshavaren får inte ha sina barn i verksamheten 
omsorg på obekväm arbetstid under egen ledighet/semester eller på sin 
fritid. 

Tidigare kunde man ansöka om omsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten 
i IST förskola. Det uppdagades att det finns en bugg i systemet IST förskola 
som föranleder till att barnets placering i dagverksamheten försvinner från 
systemet när barnet även får en placering på omsorg på obekväm arbetstid. 
Mot bakgrund av ovanstående och för att säkerställa att barn inte faller bort 
vid dubbla placeringar har ansökningsförfarandet och erbjudande om plats 
reviderats till att det nu sker utanför systemet IST förskola. 

Utöver detta föreslås ett antal förändringar av mer principiell karaktär i 
Regler för placering i omsorg på obekväm arbetstid.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, BOU 2018/03333 nr 52750. 
– Revidering gällande regler om omsorg på obekväm arbetstid, 

2018/03333 nr 51872. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn och utbildningsnämnden antar revidering av Regler för placering i 
omsorg på obekväm arbetstid.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef  
Verksamhetschef för förskolan  
Handläggare 
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BOU § 150 Dnr 2018/03606  

Revidering av informationshanteringsplan för 2019 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Informationshanteringsplan 2019 

att gälla från och med 1 januari 2019 samtidigt som planen för 2018 
upphör att gälla. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidering av innehåll i 
informationshanteringsplanen som inte avviker mot vägledande bevara-
/gallraråd delegeras till förvaltningschef med möjlighet till 
vidaredelegering. 

3. Minst en gång under mandatperioden ska barn- och utbildningsnämnden 
fatta beslut om planens innehåll.   

Sammanfattning  
Tillsammans med lagkrav och Håbo kommuns arkivreglemente  

(KS § 96/2016) behöver varje myndighet upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar, dess hantering och gallringsföreskrifter. Planen 
ska ses över årligen och vid behov revideras. Planen är ett verktyg för de 
som hanterar information i verksamheten och för allmänheten som vill ta del 
av allmänna handlingar. 

Förslaget till reviderad plan redovisar information i överensstämmelse med 
processbaserad informationsredovisning, med de förändringar som 
aktualiserats under året. Förändringarna kan vara till följd av lagändring 
eller av genomförd processöversyn. 

Förslag till reviderad plan följer, liksom tidigare, gallringsråden från 
Riksarkivet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Då ett utvecklingsarbete för att effektivisera, digitalisera och orientera 
förvaltningen mot ett processbaserat arbetssätt pågår kommer behovet av att 
se över och revidera planens innehåll ske kontinuerligt. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden delegerar till 
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering att revidera planens 
innehåll så länge innehållet fortsatt följer råden från Riksarkivet och 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) avseende bevara/gallra. Minst en 
gång per mandatperiod ska barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om 
planens innehåll. 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till 
informationshanteringsplan 2019. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-25, BOU 2018/03606 nr 52355. 
Barn- och utbildningsnämndens Informationshanteringsplan för 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar Informationshanteringsplan 2019 att 
gälla från och med 1 januari 2019 samtidigt som planen för 2018 upphör att 
gälla. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidering av innehåll i 
informationshanteringsplanen som inte avviker mot vägledande bevara-
/gallraråd delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering. 

Minst en gång under mandatperioden ska barn- och utbildningsnämnden 
fatta beslut om planens innehåll.  

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Registrator 
Nämndsekreterare 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorsgruppen 
Förskolechefsgruppen 
Administratörer och handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningen 
Hemsida och intranät 
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BOU § 151 Dnr 2018/03558  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning  

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 

delegationsordningen att gälla från och med 5 december 2018.   

Sammanfattning  
En översikt av delegationsordningen har gjorts där lagrum, vidaredelegat, 
ersättare samt instans för överklagande i alla ärenden setts över och 
uppdaterats utifrån gällande lagar och regler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tillägg av ärenden i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-23, BOU 2018/03558 nr 52178. 
Utredning, 2018-10-23, BOU 2018/03558.  
Uppdaterad delegationsordning, BOU 2018/03558 nr 52560. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 
delegationsordningen att gälla från och med 5 december 2018.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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BOU § 152 Dnr 2018/00161  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

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. 

De delegationsbeslut som fattas under perioden 2018-10-02-2018-11-05 
gäller: 

Börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 5 år 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Grundbelopp fristående grundskola  

Tilläggsbelopp för fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg  

Tilläggsbelopp fristående gymnasieskola   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/00161 nr 52513. 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-10-02-2018-11-05.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 153 Dnr 2018/00160  

Anmälningsärenden 2018 

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, 2018-10-30, BOU 2018/00160 nr 52512. 
Sammanställning av ärenden, 2018-10-02-2018-11-05.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 154 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ordförande Lennart Carlsson (M) informerar om sitt besök av studie- och 
karriärvägledningens invigning av de nya lokalerna som han var på 
tillsammans med Gunilla Alm (L).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/00163 nr 52507.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

           

           
 

BOU § 155 Dnr 2018/00162  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2018 

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 tidpunkten för kallelseutskick till barn- och utbildningsnämnden finns 
inga inbjudningar att ta del av.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/00162 nr 52516.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 156 Dnr 2018/00165  

Uppdragslista 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och 
utbildningsnämnden har gett förvaltningen. Listan gås igenom vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/00165 nr 52509.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 157 Dnr 2018/00164  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-30, BOU 2018/00164 nr 52521.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(47) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 158 Dnr 2018/00166  

Övriga ärenden 2018 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

Sammanfattning  
Vice ordförande Carl-Johan Torstensson (M) tackar av ordförande Lennart 
Carlsson (M) som nu avslutar sitt politiska uppdrag som ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden. 

Owe Fröjd (Båp) tackar av de avgående ledamöterna och ersättarna i barn- 
och utbildningsnämnden. 

Werner Schubert (S) tackar för ett gott samarbete i barn- och 
utbildningsnämnden och i barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen tackar av 
ordförande och de avgående ledamöterna och ersättarna samt tackar för ett 
gott samarbete med nämnden.  
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