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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 4 april 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  

Beslutande  

Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Lennart Carlsson 
Gunilla Alm (L) 
Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare för Helene Zeland Bodin 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav 
Nina Manninen (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Helene Cranser (S) 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Somir Sinha Ray, tillträdande ordförande Lärarförbundet 

  

Justering  

Justerare Werner Schubert 

Dag och plats onsdagen den 4 april 2018, Övergransalen 

Justerade paragrafer §36 
  
  

Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl- Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Werner Schubert 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-04 

Datum för 
anslags uppsättande 2018-04-05 

Datum för 
anslags nedtagande 2018-04-27 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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Innehållsförteckning 

BOU § 36  Dnr 2017/02866 
Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument 2018 .................. 4 
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BOU § 36 Dnr 2017/02866  

Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument 
2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att tio styrdokument inom 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kvarstår att gälla. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att fem styrdokument inom 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kvarstår med revidering. 

3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att övriga styrdokument inom 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upphör att gälla. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog den 4 december 2017 (§ 149) reviderade 
riktlinjer för styrdokument. 

Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument syftar till att fastställa en 
kommungemensam definition för vad som utgör ett styrdokument, samt till 
att skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten. 
Likaså avser riktlinjerna att ange beslutsnivå för dokumenten samt reglera 
hanteringen av styrdokumenten sedan de antagits. Riktlinjerna reglerar hur 
en kontinuerlig uppföljning av kommunens styrdokument ska ske. 

Tydliga styrdokument och en tydlig hantering av styrdokumenten är en 
viktig förutsättning både för att de ska kunna fungera som styrinstrument 
och för att kunna följas upp. 

För att antagna riktlinjer och tillhörande mallar ska implementeras på 
lämpligt vis, och som en grund för en rutin med regelbunden 
aktualitetsprövning, har kommunfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att 
genomföra en översyn över sina styrdokument.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av 
styrdokumenten, som enligt instruktion redovisas i bifogad förteckning. Av 
förteckningen framgår vilka styrdokument som föreslås kvarstå, vilka som 
föreslås revideras och vilka som föreslås upphävas. Eventuella styrdokument 
som inte är upptagna i förteckningen föreslås upphävas. 
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Beslutsunderlag 
– Förteckning av barn- och utbildningsnämndens styrdokument 2018 
– Protokoll från kommunfullmäktige, 2017-12-04, § 149 
– Riktlinjer för styrdokument, 2017-12-04 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
– Kommunstyrelsen 


