
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 29 januari 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gunilla Alm (L) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Inger Wallin (S) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Petrusson (S), jäv §  6 
Anders Ekelöf (SD) 
Zinaida Belonoshko (SD) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Gabriel Tidestav (S) § 6 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Björn Hedö (M), §§ 1-5, 7-13 
Thomas Moore (SD) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Jill Turtola, nämndsekreterare 
Lena Norrman, tf. administrativ chef 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef §§ 3-4 

  

Justering  

Justerare Anna Larsson (S) 

Dag och plats onsdagen den 5 februari 2020, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-5, 7-13 
  
Ajournering 18:48-18:58 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Anna Larsson 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-29 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-02-05 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-02-27 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Innehållsförteckning 
BOU § 1 Dnr 2019/00236 

Mötets öppnande ................................................................................................................... 4 

BOU § 2 Dnr 2019/00235 
Närvaro- och yttranderätt till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
29 januari 2020 ..................................................................................................................... 5 

BOU § 3 Dnr 2019/00224 
Projekt: Multiarena Gröna Dalen- förberedelsefas ................................................................. 6 

BOU § 4 Dnr 2019/00237 
Information från förvaltningsledningen 2020 ......................................................................... 7 

BOU § 5 Dnr 2019/00187 
Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022 ............................................................................. 8 

BOU § 6 Dnr 2020/00014 
Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till fristående och 
kommunala verksamheter utifrån Budget 2020 .................................................................... 10 

BOU § 7 Dnr 2019/00234 
Beslut gällande enheten omsorg på obekväm arbetstid ......................................................... 11 

BOU § 8 Dnr 2019/00205 
Yttrande gällande motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning ...................... 14 

BOU § 9 Dnr 2019/00244 
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................. 15 

BOU § 10 Dnr 2020/00002 
Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 .......................................................... 16 

BOU § 11 Dnr 2020/00004 
Information från nämndsledamöter 2020 ............................................................................. 17 

BOU § 12 Dnr 2020/00005 
Uppdragslista 2020.............................................................................................................. 18 

BOU § 13 Dnr 2020/00006 
Övriga frågor och ärenden ................................................................................................... 19 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 1 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Anna Larsson (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 5 februari kl. 15:00.   
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 
      Övriga frågor: 

      Maxtaxa 
      Betyg från årskurs 4 

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-09, BOU 2019/00236 nr 57458.  
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 Sammanträdesdatum  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 2 Dnr 2019/00235  

Närvaro- och yttranderätt till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 29 januari 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Mattias Jonsgården, 

lokalförsörjningschef, närvaro- och yttranderätt under punkterna 3 och 4 
vid dagens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-20, BOU 2019/00235 nr 57775.  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 3 Dnr 2019/00224  

Projekt: Multiarena Gröna Dalen- förberedelsefas 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef att beställa en förberedelsefas 
som inkluderar en förstudie och en behovsanalys av en ny 
sporthall/idrottshall/multiarena av lokalförsörjningschefen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen ser, liksom kultur- och 
fritidsförvaltningen, ett stort behov av en ny sporthall/idrottshall/multiarena.  

Gröna Dalenskolan saknar idag en egen skolidrottshall och har 
idrottsundervisning i Fridegårdsgymnasiets idrottshall, Mansängsskolans 
gymnastiksal, samt utomhus. Det är svårt att lägga schema och få 
inomhustiderna att räcka till för alla årskurser. 

Föreningslivets behov av fler lokaler är också stort och befintliga lokaler 
räcker inte till för att tillgodose föreningarnas behov av halltider.  

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför 
beställa en förberedelsefas som inkluderar en förstudie och en behovsanalys 
av lokalförsörjningschefen. Kostnaden för förberedelsefasen beräknas till 
500 000 konor och fördelas lika mellan barn- och utbildningsförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-16, BOU 2019/00224 nr 57544.  

Protokollsanteckning 
Anders Ekelöf (SD) informerar om att han tycker att det är positivt med en 
MultiArena.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschef,kommunstyrelsens kansli 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomichef 
Förvaltningsledning 
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BOU § 4 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskola informerar om att verksamheterna har fått en 
bra uppstart på terminen. Förskoleplaceringar har skett på de olika 
förskolorna i kommunen och Håbo håller sig inom ramen för 4 månaders 
garantin. 

Verksamhetschef för gymnasiet berättar gymnasiet hade Öppet Hus den 23 
januari. Det var en väldigt lyckad eftermiddag och kväll. Vidare informerar 
hon om att en förstudie till en större gymnasieskola i Håbo kommun har 
påbörjats. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa berättar om de satsningar som görs 
tillsammans med verksamhetschef för grundskolan, samt rektorerna. 

Förvaltningschef informerar nämnden om hur förvaltningen arbetar med 
barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. 

Lokalförsörjningschefen informerar om hur kommunens 
lokalförsörjningsprocess ser ut, samt informerar nämnden om byggstatus för 
de projekt som berör barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts tillsammans med BunSam gällande Verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid, Förmåner vid studier och APT (ArbetsPlatsTräff) på 
dagtid.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-19, BOU 2019/00237 nr 57578.  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 5 Dnr 2019/00187  

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2020, plan 

2021-2022 (Barn- och utbildningsnämnden) enligt underlag. 

Sammanfattning  
I dokumentet ”Budget och mål år 2020, plan 2021-2022” har barn- och 
utbildningsförvaltningen beskrivit grunduppdraget med identifierade 
kritiska kvalitetsfaktorer utifrån fyra perspektiv med tillhörande 
kvalitetsmått, samt utvecklingsmål med tillhörande nyckelindikatorer. 

I dokumentet återfinns också barn- och utbildningsförvaltningens upprättade 
budget för år 2020 utifrån fastslagna budgetramar. Totalt föreslås en 
ramökning med 27,6 miljoner kronor, vilket i jämförelse med år 2019 är en 
ökning med 4,7 procent.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har samverkat åtgärder och aktiviteter 
kopplade till Budget 2020 där arbetstagarorganisationerna har inkommit 
med sina synpunkter gällande dessa.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-16, BOU 2019/00187 nr 57831 
– Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022 
– Konsekvensbeskrivning rapport BoU 
– Förvaltningens organisationsschema 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med 
följande motivering: 

”Vi hade 6,1 miljoner mer i vårat budgetförslag. 

Det är märkligt att de tio miljoner som man ger i anslag till att "Vi vill 
omprioritera inom skolan genom att effektivisera ledningsorganisationen 
med 10 mkr och tydligt satsa dessa resurser där eleverna är, det vill säga i 
klassrummen och till dess personal" inte är genomförbart enligt 
förvaltningens skrivning på grund av det statsbidrag och ledningsfunktion 
som rektor ansvarar för. 

Vi stödjer minskade konsultkostnader och konferens och kursverksamhet 
samt nya tjänster.” 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

Helen Embretsén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) finner att två yrkanden till beslut 
föreligger, bifall till förvaltningens förslag och Helene Cransers (S) yrkande 
om avslag på detsamma.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller eller avslår 
förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag.  

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

Inger Wallin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Anna Larsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Gabriel Tidestav (S) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 6 Dnr 2020/00014  

Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till 
fristående och kommunala verksamheter utifrån Budget 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner prislistan avseende 

grundbelopp och interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för år 
2020. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prislistan ska gälla från 1 
januari 2020. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att retroaktivt betala ut 
mellanskillnaden från januari 2020. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart 

Sammanfattning  
På barn och utbildningsnämnden den 11 december 2019 beslutades att 2019 
år prislista avseende grundbelopp och interkommunal ersättning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola skulle förlängas till dess att nämndens budget för år 2020 
färdigställts. 

Årets prislista ska gälla från och med 1 januari 2020 och en retroaktiv 
utbetalning av grundbelopp/interkommunal ersättning kommer att ske i 
samband med februari månads utbetalning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, BOU 2020/00014 nr 57815. 
– Prislista 2020 förskola grundskola.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Fristående aktörer inom verksamhetsområdena förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Kommunala aktörer i egen eller annan kommun inom verksamhetsområdena 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
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BOU § 7 Dnr 2019/00234  

Beslut gällande enheten omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner omorganisation av enheten 

    Omsorg på obekväm arbetstid i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  
Utifrån budgetens styrprinciper som omfattar verksamheten förskola har 
verksamhetschef för förskola fått i uppdrag att se över olika alternativ till 
effektivisering av verksamheten.  

Efter genomlysning av hela verksamheten föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen en effektivisering av enheten Omsorg på obekväm 
arbetstid. Förslaget innebär att verksamheten fortsätter bedrivas med 
förändrade öppettider samt att antalet erbjudna platser och berörd 
åldersgrupp justeras. Vidare möjliggör förslaget att ordinarie 
förskolekapacitet kan utökas med ytterligare 22 förskoleplatser.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-09, BOU 2019/00234 nr 57464 
– Ekonomiskt underlag-omsorg på obekväm arbetstid 
– BunSam protokoll 2020-01-14 
– Barnkonsekvensanalys 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helen Cranser (S) yrkar i första hand avslag på förvaltningens förslag till 
beslut med följande motivering: 

"Vi har tagit del av handlingarna och har följande synpunkter och yrkanden. 
I dag är det 19 barn inskrivna, av dessa är fyra skolbarn och sex barn som 
sover kontinuerligt och barn som vistas hela helger.  

Vi anser att möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid är enormt 
viktigt ur många aspekter. Även om det inte är en lagstadgad verksamhet, 
står det i skollagen att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg på 
kvällar, nätter och helger om det finns behov. Dels att Håbo kommun kan 
vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder detta till anställda, och att det är 
viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och att vi ger erbjudande som de två 
närmaste kommunerna också erbjuder. Ca 70% av landets kommuner 
erbjuder nattis. Detta förslag slår även väldigt hårt mot vissa grupper ex. 
ensamstående. 
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Däremot har vi synpunkter på att det bör/ska erbjudas till samtliga barn 
/föräldrar som har behovet och inte bara till de föräldrar som har barn på 
Nybyggets förskola och vi anser att detta strider mot likabehandlings 
principen och ser detta som en utvecklingspotential. I den checklista som är 
framtagen inför beslutet ifrågasätter vi trovärdigheten när det gäller 
inflytande och frågan ” Har barn fått möjligheten till inflytande på något sätt 
inför beslutet”? Och där svaret är JA och Personalen har gjort en risk-och 
konsekvensanalys och i den har även barns åsikter tagits med.  Detta 
ifrågasätter vi eftersom ingen information har delgetts till föräldrarna och då 
finner vi det högst troligt att barnens åsikter inte har beaktats.” 

Helen Cranser (S) yrkar i andra hand att förvaltningen schemalägger de 
nätter det finns barn, i övrigt ingen verksamhet nattetid. I övrigt inga 
ändringar vad gäller tider, åldrar. 

Helene Cranser (S) yrkar i tredje hand att man utreder möjligheterna till att 
även erbjuda barn från övriga förskolor att få tillgång till nattomsorg. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
utifrån underlag. 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller eller avslår 
förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förslaget. Omröstning begärs och godkänns.  

Omröstningsresultat 
Ja-röst för bifall av förvaltningens förslag till beslut, nej-röst för bifall till 
Helene Cransers (S) avslagsyrkande. 

Ja-röst lämnas av: Zinaida Belonoshko (SD), Anders Ekelöf (SD), Johan 
Jakobsson (C), Rasmus Kraftelid (M), Gunilla Alm (L), Helen Embretsén 
(KD) och Carl- Johan Torstenson (M). 

Nej-röst lämnas av: Helene Cranser (S), Inger Wallin (S), Anna Larsson (S) 
och Gabriel Tidestav (S). 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster bifaller barn- och utbildningsnämnden 
förvaltningens förslag till beslut. Därmed faller Helene Cranser (S) 
yrkanden.  

Protokollsanteckning 
Helene Cranser (S) reserverar sig till förmån till eget förslag till beslut. 

Inger Wallin (S) reserverar sig mot beslutet. 

Gabriel Tidestav (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Anna Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 8 Dnr 2019/00205  

Yttrande gällande motion Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning utifrån 
bifogat yttrande.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån de lagar och förordningar 
som styr modersmålsundervisningen. En redogörelse för tillämpningen 
följer i förvaltningens yttrande gällande motionen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-16, BOU 2019/00205 nr 57615 
– Yttrande, BOU 2019/00205 nr 57512 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) finner att två förslag till beslut 
föreligger, bifall till förvaltningens förslag där avslag på motionen föreslås 
och Anders Ekelöfs (SD) yrkande om avslag på förvaltningens förslag till 
beslut och bifall till motionen i sin helhet.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller eller avslår 
förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 
Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Zinaida Belonoshko (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningen barn- och utbildningsförvaltningen 
Enhetschef studie- och karriärvägledning 
Förvaltningsjurist barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 9 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.   

För den aktuella perioden (2019-11-12-2019-12-12) finns inga 
delegationsbeslut att rapportera till barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-19, BOU 2019/00244 nr. 57742.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 10 Dnr 2020/00002  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 

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

arvode för förlorad arbetsinkomst utgår för deltagande.  

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.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-19, BOU 2020/00002 nr 57748. 
– Inbjudan till dialogmöte för barn- och utbildningsnämnden om särskilt 

stöd.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(19) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 11 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Helen Cranser (S) informerar att hon har varit på besök på verksamheten för 
omsorg på obekväm arbetstid. 

Carl- Johan Torstenson (M) informerar att han tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen har varit på informationsdagar kring Samverkan 
för bästa skola. 

Zinaida Belonoshko (SD) informerar att hon har besökt två olika 
förskoleklasser på Västerängsskolan och berättar kort om hennes upplevelse 
där.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-20, BOU 2020/00004 nr 57776. 
   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 12 Dnr 2020/00005  

Uppdragslista 2020 

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, 2019-12-16, BOU 2020/00005 nr 57589.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 13 Dnr 2020/00006  

Övriga frågor och ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Övrigt anmälda frågor: 

Maxtaxa 

Johan Jakobsson (C) informerar om att i Ludvika kommun har man sett över 
rutinen för maxtaxan. Han vill nu veta hur barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med detta i Håbo kommun. 

Förvaltningen informerar att förvaltningen har tittat på detta, samt att 
ekonomerna nu ser över det och hanterar det vidare. 

Betyg årskurs 4  

Gunilla Alm (L) informerar om att det nu finns en bestämmelse, där 
rektorerna kan bestämma om de ska införa betyg från årskurs 4 i sina skolor 
eller inte. Hon undrar nu hur barn- och utbildningsförvaltningen resonerar 
kring detta. 

Förvaltningschefen informerar att de inte har lyft frågan kring betyg i 
årskurs 4, men tar med sig frågan till ledningsgruppen och övrig förvaltning 
för vidare hantering.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-31, BOU 2020/00006 nr 57993.  

Protokollsanteckning 
Björn Hedö (M) anser att i det fall ett betyg från årskurs 4 blir aktuell, är det 
bra om det skapas ett kommungemensamt styrdokument, för att undvika så 
att vissa rektorer inför betyg och andra inte. 

Gabriel Tidestav (S) instämmer med det som Björn Hedö (M) för fram.  
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