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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §92 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2014/2 

Tillfårordnad rektor presenterar aktuellt från Västerängsskolan 
Presentation av nyanställda ungdomscoachen får unga inom 
aktivitetsansvaret 

Information om beviljat EU-projektmedel i arbetet med 
aktivitetsansvaret 
Redogörelse av Håbo kommuns yttrande över Arbetsmiljöverkets 
inspektionsmeddelande 
Redogörelse av processen i arbetet med att fårdigställa Håbo kommuns 
yttranden till skolinspektionen efter deras regelbundna tillsyn 

Aktuella ansökningar gällande statsbidrag 

Ny organisation får fårskolan 
Information om fårestående pensionsavgångar får tre rektorer och en 
utvecldingsledare 

Information om mottagande och skolplaceringar får ensarnkommande 
flyktingbarn till Håbo kommun 
Rektor får FutnrumNiby informerar från fåräldrarnöte med fokus på 
luft- och ventilation i Futurums skollokaler 

Förvaltningschefen informerar från BunSarn, fårvallningens centrala 
samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 
Arbetslagarrepresentanterna har inte lämnat några synpunkter på de 
ärenden nämnden har att fatta beslut om vid dagens sannnanträde. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 3, 2015-09-16, BOU2014/2 nr 2015.5229 

Yttrande över inspektionsmeddelande 2015/005656 

Ny organisation inom fårskolan i Håbo från l juli 2015 

Organisationsslåss 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.5445 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL 

BOU §93 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BOU 2014/3 

Barn- och utbildrringsnämnden har överlåtit beslutanderätten till \jänstemän 
och ordfårande enligt antagen delegationsordrring. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redavismugen innebär inte att barn- och 
utbildllingsnärnnden f'ar ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Anmälda delegationsbeslut till barn- och utbildrringsnärnnden den 
30 september 2015 är fattade under perioden 2015-06-02-2015-09-08 och 
gäller: 

• Interkommunal placering 

• Beslut om mottagande av barn från annan kommun (fria valet) 

• Beslut om mottagande av barn från annan kommun, som med hänsyn till 
sina personliga förhållanden har särskilda skäl 

• Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskola/pedago
gisk omsorg (fria valet) 

• Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag 
av färdvägens längd (anvisad skola/annan skola än anvisad) 

• Beslut för kommunal elev till Håbo Vux 

• Beslut för kommunal elev till NTI-skolan 

• Beslut för kommunal elev till Jensen Stockhohn 

• Beslut för kommunal elev till Upplands Bro kommun 

• Beslut för kommunal elev till Uppsala kommun 

• Beslut för kommunal elev till Enlcöpings kommun 

• Beslut för kommunal elev till Stockholms stad 

• Beslut för kommunal elev till Fridegård 

• Beslut för kommunal elev till Follculliversitetet Stockholm 

• Beslut för kommunal elev till KomVux Enköpings kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.5446 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2014/3 

• Beslut får kommunal elev till KomVux Nacka kommun 

• Beslut får kommunal elev till KomVux Järfälla kommun 

• Beslut får interkommunal elev till Upplands-Bro kommun 

• Beslut får interkommunal elev till BSK-utbildningen i Håbo Kommun 

• Beslut får interkommunal elev till SVOK 

• Beslut får elev till Lärnia vvs-montör 

• Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2015 utanfår Håbo 
kommun 

• Beslut om tilläggsbelopp, extraordinära stödåtgärder 

• Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

• Avslut av tillsyn av fristående verksamhet Äppelbo fårskola 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2015-09-16, BOU2014/3 nr 2015.5230 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-08, BOU2014/3 nr 2015.4301 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-06-02--2015-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.5446 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 94 

Anmälningsärenden 

Samm,anfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som kommit 
in till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledamöter i barn- och 
utbildningsnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista, ärende 5, 2015-09-16, BOU2014/4 m 2015.5257 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-08, BOU2014/4 m 2015.4302 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ord:fOranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.5447 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2014/7 

Delårsuppföljning augusti 2015., Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar fcir kommunens barnomsorg, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och kommunal musikskola. 

Under 2015 har två nybyggda fårskolor öppnats. Omsorg på obekväm tid 
har fortsatt att expandera tmder året och Gröna Dalens grundskola utökar 
med skolår 8 till att bli F-9 skola 2016. Förberedelseklassverksamhet inom 
grundskola, modersmålsundervisning och språkintroduktion på gymnasiet 
har ökat under året. Musikskolan anordnade en internationell musikfestival 
med över 100 deltagande barn och ungdomar. 

Två av barn- och utbilningsnänmdens fyra mål anses vara uppfyllda under 
2015. Barn och elever upplever en trygg miljö i våra skolor och fårskolor 
och anser även att musikskolans aktiviteter är relyvanta fcir dem. Däremot 
når vi inte riktigt målet när det gäller att alla elever i åk 9 ska ha godkänt i 
alla ärrmen samt att 75 % av de elever som söker de nationella progrannnen 
vi erbjuder ska välja Fride och Kämpe. 

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,8 mla fcir året 
2015. Det största underskottet återfinns på grundskaleverksamheten medan 
förskoleverksamheten och gymnasieverksamheten redovisar ett överskott. 

I underskottet finns även vissa engångskostnader med till en kostnad av 
cirka 4, l mkr inldusive utbetalningen till fristående skolor fcir tidigare års 
underskott. Det är kostnader som inte fårväntas återkomma kommande år. 

I prognosen flillls även fårväntat statsbidrag med till fårskolan på 642 tla 
och till årskurserna F-3 på 2,3 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en översyn av musikskolans 
avgifter samt enjärnfcirelse med riket. I jämförelsen ligger Håbo högt när 
det gäller avgifter så därfår föreslås ingen höjning av dessa infcir 2016. 

Riksdagens har beslutat om statsbidrag till fårskola och lågstadiet inldusive 
fcirskoleklass. Förskolans statsbidrag är utformat så att det beviljas 30 000 
kr fcir vruje plats en barngrupp minskas med. För fårskolan har Håbo 
kommun ansökt om ett totalt belopp om l 284 tkr for läsåret 2015/2016. 
Lågstamesatsningen är avsedd att höja kvaliteten i fårskaleklass och 
årskurserna 1-3 i gnmdskolan och grundsärskolan främst genom att öka 
pedagogers tid med eleverna. Håbo kommun har för läsåret 2015/2016 
ansökt om ett belopp på 4 650 tla. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.5448 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

c 

BOU § 95 BOU 2014/7 

Forts. 

Delårsuppföljning augusti 2015, Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2015-09-24, BOU2014/7 nr 2015.5373 
- Delårsbokslut aug 2015, Barn- och utbildningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfcirande: Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och 
överlämnar det till konnnunstyrelsen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och 
överlämnar det till konnnunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningsekonomen 
Barn- och utbildningsforvallningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5448 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2015/96 

Hemställan till kommunfullmäktige om förändrat beslut 
angående en satsning på förskoleverksamhet i budget 2016 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har berälmats statbidrag enligt skolverkets 
anvisningar och ansökningsformulär. Ansökningar har inlämnats till 
skolverket och för förskolan ansöker Håbo kommun om l 284 000 kronor 
för läsåret 2015/2016 och för Lågstadiesatsningen skolår F-3; 6 606 984 
kronor. 

I kommunens beslut om en satsning på förskolan 2016 är denna inriktad på 
en ökning av antalet personal på vmje avdelning- "minimibemanningen 
inom förskolan ska vara 3,0 barnskötare". Beslutet påverkar inte antalet barn 
i grupperna. Det sökta statsbidraget är inte inriktat på antalet personal utan i 
helt inriktat på en minskning av barnantalet i grupperna. 

Förvaltningen föreslår att såväl den kommunala satsningen som 
statsbidraget har samma inriktning, d v s att minska antalet barn i förskolan. 
Personaltätheten i förhållande till antalet barn kommer att öka. Inriktningen 
blir då att såväl den kommunala satsningen som statsbidraget kan minska de 
upplevt stora barngrupperna inom förskolan framöver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-29, BOU2015/96 nr 2015.5476 

- Protokoll från kommunfullmäktige(§ 37), 2015-06-15 

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

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
beslutet i Budget 2016; "att minimibemanningen inom förskolan ska 
vara 3,0 barnskötare" ändras till " att budgeterade medel till förskolan 
används för att öka personaltätheten och minska barngrupperna". 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5478 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 97 

Uppföljning av intern kontroll 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BO U 20 15/396 

En genomarbetat intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppfoljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan for 
intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment for olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets
bedömning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur stor 
sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 
skulle få for verksamheten. 

Planen for intern kontroll 2015 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 
arbetsområden som förvaltningen prioriterat for året; det systematiska 
kvalitetsarbetet och den pågående inkluderingsutbildningen. Kontrollerna 
bygger också på de forelägganden om åtgärder som skolinspektionens 
tillsyn under våren 2015 resulterade i. 

Resultatet av kontrollerna återrapporteras vid årsbokslut och delårsbokslut 
Förvaltningen har foljt upp planen for intern kontroll2015. Kontrollen visar 
att alla elevresultat for elever i alla ämnen inte finns inrapporterade i 
Hypernet. Området hade valts utifrån att det kan få allvarliga konsekvenser 
på uppfoljningen av verksamheten om inte alla elever finns inrapporterade i 
alla ämnen i Hypernet. Detta fårsvårar får respektive verksamhetschef och 
for huvudmannen att folja upp verksamheten vilket är en av de brister som 
anges i skolinspektionens foreläggande. 

Förvaltningens forslag till åtgärd for att komma tillrätta med bristen och for 
att kunna ge både rektorer och huvudmannen ett bra underlag for 
uppfoljning av sin verksamhet, är att under hösten 2015 erbjuda fler 
tillfållen till utbildning i verktyget Hypernet Analys. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 7, 2015-09-16, BOU2015/396 nr 2015.5258 

Tjänsteskrivelse, 2015-08-11, BOU2015/396 nr 2015.4474 

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sannnarrträde (§ 84), 
2015-06-17 

Plan for intern kontroll 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av 
intern kontroll 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5449 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 97 

Forts. 

Uppföljning av intern kontroll 2015 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2015/396 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 
2015. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsnämndens revisor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.5449 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §98 BOU 2015/669 

Redovisning av synpunkter, januari-augusti 2015 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas tillvara. 

En1igt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkamua synpunkter, ideer och förslag liksom de åtgärder man 
genomfört, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och 
dels i samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
frånjanuari-augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari
december samtidigt med årsbokslutet. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och alhnänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Underperiodenjanuari-augusti 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen 
tagit emot och besvarat totalt 35 synpunkter/klagomål. I de fall 
synpunktema har besvarats redovisas det en1igt gällande rutin som en åtgärd 
i bifogad synpunktsrapport. Utifrån den definitionen har de flesta, med 
några undantag, åtgärdats. 

Synpun1cterna har nedan kategoriserats i en1ighet med Skolinspelctionens 
definierade anmälningsgrunder, med viss precisering för att tydliggöra 
illicomua klagomål ytterligare: 

Otrygg förskola/skolmiljö: 3 (förskola) 3 (skola) 
Brister i undervisningen/blistande studiero/brister i studiemiljö:6 (skola) 

Samarbete/bemötande/information förskola/skola: 2 (skola) 3 (förskola) 

Brister i säkerhet inne- och utemiljö: 2 (förskola) l (skola) 

Huvudmannens styrning och organisation: l (förskola) l (skola) 
Val och placering i förskola/skola: 4 (skola) 

Skolvägar: l (skola) 

Avgifter och kostnader i förskola/skola: 2 (förskola) 

Musikskolan: l 
Brister i nätverk/datoruppkoppling: 3 (skola) 

Synpunkter på e-tjänster: l (skola) 

Modersmålsundervisning: l 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2015.5450 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

c 

BOU § 98 BOU 2015/669 

Forts. 

Redovisning av synpunkter, januari-augusti 2015 

Inga skolskjutsrelaterade synpunkter har inkommit under perioden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2015-09-16, BOU2015/669 nr 2015.5259 

Tjänsteskrivelse, 2015-08-27, BOU2015/669, 2015.4840 

Synpunktsrapport får 2015, januari- augusti 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 99 BOU 2015/25 

Regler för placering vid en skolenhet i förskaleklass och 
grundskola i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2015 (§ 11) om 
regler får placering vid en skolenbet i fårsko leklass och grundskola i Håbo 
kommun. I beslutet fick fårvaltningen i uppdrag att utvärdera dessa efter 
genomfort skolvalläsåret 2015/2016. 

Förvaltningen har genomfort en utvärdering av reglerna och fårslår att några 
ändringar görs i nuvarande regler med anledning av detta. 

Förvaltningen fareslår att skolår 4 inte ingår i skol valet. Till skolår 7 fårslår 
fårvaltningen att det endast riktar sig till de elever som går i skolor som inte 
har skolår 7, såsom Vibyskolan, slottsskolan och Raoul Wallenbergskolan 
Skokloster. Anledningen till detta är att det endast var 9 stycken av 250 
elever i skolår 4, och 4 stycken av ca 250 elever i skolår 7, som gjorde ett 
aktivt val till en annan skola än den anvisade. Ansökan om byte av skola 
kan göras hela året så möjligheten att byta skola finns får de som ska bölja 
skolår 4 och skolår 7 utan att de ingår i skolvalet va:rje år. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2015-09-16, BOU2015/25 nr 2015.5261 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-07, BOU2015/25 nr 2015.5055 
Utvärdering av regler får placering vid en skolenbet i fårskoleldass och 
grundskola i Håbo kommun, 2015-09-02 

Protokoll från barn- och utbildningsnänmden § 11,2015-02-25 

Regler får placering vid en skolenbet i fårskoleldass och grundskola i 
Håbokommun 

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

Beslut 

l. Barri- och utbildningsnänmden noterar förvaltningens utvärdering av 
regler för placering vid en skolenbet i förskol eldass och grundskola i 
Håbo kommun. 

2. Barn- och utbildningsnänmden beslutar att upphäva "Regler får 
placering vid en skolenbet i förskoleldass och grundskola i Håbo 
kommun" som antogs den 25 februari 2015 (§ 11) och ersätta dessa med 
reviderade "Regler får placering vid en skolenbet i fårsko leklass och 
grundskola i Håbo kommun" att gälla från och med l november 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

CLI 
Nr 2015.5451 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 99 BOU 2015/25 

Forts. 

Regler för placering vid en skolenhet i förskolaklass och 
grundskola i Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningskontoret 
Rektorer och biträdande rektorer vid kommunala och fristående skolor i 
Håbokommun 
Verksamhetschefen for forskola 
Färskolecheferna 
skoladministratörer vid kommunala skolor i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5451 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2015/672 

skolårsbaserade anvisningsområden för skolplaceringar läsår 
2016/2017 

Sammanfattning 
Med böljan tillläsåret 2015/2016 har förvaltningen mer noggrant böljat se 
över hur man anvisar elever skolor. 

Det fria skolvalet medfår att förvaltningen måste veta hur många elever 
valje skola kan ta emot i de olika skolåren. Även skollagens regler om att en 
elev som har böljat på en skola har rätt att gå där så långt det finns årskurser 
på skolan gör att det är än viktigare att optimera intaget till fårskoleklasser
na. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 10,2015-09-16, BOU2015/672 nr 2015.5262 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-08, BOU2015/672 nr 2015.5103 

Utredning om anvisningsområden får placering vid en skolenhet i 
fårskaleklass och grundskola läsåret 2016/2017 
Karta över anvisningsområden får fårskol eldassen läsåret 2016/2017 

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

Beslut 

l. Nänmden beslutar att fastställa de anvisningsområden till fårskaleklass 
läsåret 2016/2017 som framgår av beslutsunderlagets karta. Beslutet 
innebär en justering mellan Vibyskolans anvisningsområde och 
Futurums anvisningsområde. 

2. Nänmden beslutar att Vibyskolans elever som går i åk 6 läsåret 
2015/2016 anvisas att bölja årskurs 7 i Futurum. slottsskolans och 
Raoul Wallenbergskolans elever som går i årskurs 6 läsåret 2015/2016 
anvisas att bölja årskurs 7 i Gransäterskolan. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsledningens stab 
Rektorer och biträdande rektorer vid kommunala skolor i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.5452 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2015/658 

Tillsyn av fristående verksamhet Raoul Wallenbergskolans 
förskola 2015 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt skollagen tillsynsansvar for den verksamhet som 
bedrivs av en enskild utövare. En1igt Håbo kommuns riktlinjer ska två till 
tre fristående verksamheter inspekteras årligen. 

En1igt fastställd plan av tidigare skolnämnden (2014/§ 91) ska Äppelbos 
forskola och Raoul Wallenbergskolans forskola Skokloster inspekteras 
under2015. 

Med an1edning av bristande personalresurser fcireslår forvaltningen att 
tillsynen av Raoul Wallenbergskolans forskola Skokloster flyttas fram och 
genomfors våren 2016. 

Nuvarande huvudman övertog forskoleverksamheten hösten 2015. Barn
och utbildningsforval tiringen har inte nåtts av några signaler om brister i 
verksamheten. Skulle sådana signaler påkallas, innan den planerade 
tillsynen in1etts, kommer barn- och utbildningsforvaltningen att prioritera 
och genomfora en riktad tillsyn av Raoul Wallenbergskolans forskola 
Skokloster. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende ll, 2015-09-16, BOU2015/658 nr 2015.5264 

Tjänstesla.ivelse, 2015-09-03, BOU2015/658 nr 2015.5003 

Protokoll från skolnämnden, 2014-12-08 (§ 91) 
- Plan for tillsyn av fristående forskolor, 2012-2014 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkäuner att tillsynen av 
Raoul Wallenbergskolans forskola Skokloster genomfors våren 2016. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att tillsynen av Raoul 
Wallenbergskolans forskola Skokloster genomfors våren 2016. 

Beslutsexpediering 
Raoul Wallenbergskolans forskola skoldoster 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Verksamhetschefen/utvecklingsledaren forskola 
Handläggaren/utredaren av tillsyn for fristående förskola och pedagogisk 
omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.5453 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2015/670 

Redovisning av arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering 

Sammanfattning 
skolnämnden uppdrog den 16 juni 2014 (SKN § 43 dnr 2012/60) åt 
förvaltningen att arbeta vidare i linje med de åtgärder som utredningen av 
skolverksamheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering 
föreslog. Nämnden beslutade om vision, ramar och inriktningen får det 
fortsatta arbetet den 3 november 2014 (SKN § 75 dnr 2014/583). 

Arbetsgruppen som tillsattes av fcirvaltningens ledningsgrupp har arbetat 
vidare med utredningens olika fårslag och överlämnat fårslag till 
ledningsgruppen får beslut. Förvaltningen överlämnar en redovisning om 
vad ledningsgruppen har beslutat om vad gäller skolverksamheternas arbete 
mot la:änkande behandling och diskriminering. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 12,2015-09-16, BOU2015/670 nr 2015.5265 

Tjänsteslaivelse, 2015-09-07, BOU2015/670 nr 2015.5072 

Redovisning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering, 
2015-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens 
redovisning och uppdrar åt förvaltningen att en gång per termin redogöra fcir 
nämnden om arbetet mot lcränkande behandling och diskriminering. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens redovisning och 
uppdrar åt fcirvaltningen att en gång per termin redogöra får nämnden 
om arbetet mot la:änkande behandling och diskriminering. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn och utbildningsforvallningens ledningsgrupp 
Biträdande rektorer 
Förskalechefer 
Barn- och elevhälsan 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5454 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 103 BOU 2014/14 

Revidering av gällande delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår förändringar i delegations
ordningen, i huvudsak utifrån organisationsförändringar inom 
verksamheterna gymnasiesärskolan och gymnasiesärskolan för vuxna. 

Gamla skollagen har nu fasats ut och ersatts i sin helhet av nya skollagen. 

En översyn av laghänvisningar har gjorts och lagts till i kommentarsfåltet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 13,2015-09-16, BOU2014114 nr 2015.5266 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-08, BOU2014/14 nr 2015.5089 
Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnänmden, åren 2015-2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnänmden antar förslag till 
delegationsordning, åren 2015-2018, att gälla från och med den 15 oktober 
2015. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till delegationsordning, åren 
2015-2018, att gälla från och med den 15 oktober 2015. 

Beslutsexpediering 
Delegaterna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5455 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 104 BOU 2015/671 

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
För att ha kontroll över vilka dokument, vilken information, som 
kommunen hanterar ska vmje förvaltning och bolag upprätta en så 
kallad dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen ger överblick över informationsflödet och 
med denna kontroll är det också lättare att planera administrativa 
rutiner, svara på frågor (interna och externa) och sammanställa 
information. Informationen eller handlingama som redovisas i 
dokumenthanteringsplanen är oberoende av media, det kan alltså handla 
om allt från papper till en post i en databas. 

Det behövs en dokumenthanteringsplan får att slippa fatta 
gallringsbeslut vmje gång gallring är aktuell, något som medfår ett stort 
merarbete då man aJmars måste kontrollera bestämmelser och göra 
ställningstagande vid vmje enskilt tillfälle rörande vad som är värt att 
spara. 

I dokumenthanteringsplanen finns färdiga rutiner får gallring vilket gör 
det lättare får alla att tillämpa det i det dagliga arbetet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan 
har dokumenthanteringsplanerna för tidigare bildnings- respektive 
skolnämnd slagits sannnan. Dessa antogs av respektive nämnd under hösten 
2014 (SKN 2014/§ 64 och BLN 2014/§ 46). 

I ett nästa steg avser förvaltningen att genomlysa samtliga verksamheter 
genom processkartläggningar. Då fullständig processkartläggning gjorts 
kommer fårslag till reviderad plan att tas upp till barn- och utbildnings
nämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 14,2015-09-16, BOU2015/671 nr 2015.5267 

- Tjänsteskrivelse, 2015-09-08, BOU2015/671 nr 2015.5091 

F örslag till dokumenthanteringsplan får barn- och utbildningsnämnden, 
BOU2015/671 nr 2015.5094 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Bmn- och utbildningsnämnden antar förslag till 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 15 oldober 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

CL ~1 
Nr 2015.5456 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 104 BOU 2015/671 

Forts. 

Dokumenthanteringsplan för barn· och utbildningsnämnden 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till dokumenthanteringsplan 
att gälla från och med 15 oktober 2015. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 
Biträdande skolledare 
skolexpeditionerna 
Barn- och utbildningskontoret 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2015.5456 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 105 

Utdelning av skolstipendier 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2015/665 

Den 9 december 2013 beslutade skolnämnden (§ 93) att årligen dela ut två 
stipendier. Det ena till den undervisningsgrupp om minst tio elever i års
kurs 6 som på vårterminen har högst genomsnittligt meritvärde och det 
andra till den undervisningsgrupp om minst tio elever i årskurs 8 som på 
vårterminen har högst genomsnittligt meritvärde. 

Utifrån det beslut som togs den 9 december 2013 har följande underlag 
tagits fram: 

De sexor som fått högst genomsnittligt meritvärde är: 

l. Klass 6v Vibyskolan: 258 meritpoäng 

2. Klass 6 Patentia Education: 227 meritpoäng. 

3. Klass 6a Västerängsskolan: 218 meritpoäng 

De åttor som fått högst genomsnittligt meritvärde är: 

l. Klass 8 Patentia Education 253 meritpoäng 

2. Klass 8 Läraskolan 225 meritpoäng 

3. Klass 8b Västerängsskolan: 221 meritpoäng 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att klass 6v från Vibyskolan och 
klass 8 från Patentia Education tilldelas varsitt stipendium på l O 000 kronor. 

Medlen får detta tas forst ur avkastningen från skolsamfonden får att, om 
behov föreligger, fyllas på upp till 2 x l O 000 kr ur förvaltningens konto får 
skol utveckling. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 15,2015-09-16, BOU2015/665 m 2015.5268 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-03, BOU2015/665 nr 2015.5032 
Skolnämndens protokoll(§ 93), 2013-12-09 

skolnämndens protokoll(§ 68), 2015-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbi1dningsnänmden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5457 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-30 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 105 BOU 2015/665 

Forts. 

Utdelning av skolstipendier 2015 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar att klass 6v, Vibyskolan, tilldelas 
stipendiet får den undervisningsgrupp som fått högst genomsnittligt 
meritvärde i årskurs 6 och klass 8 på Patentia Education tilldelas 
stipendiet får den undervisningsgrupp som fått högst genomsnittligt 
meritvärde i årskurs 8. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna i kommunens skolor 
Rektor Patentia Education 
Rektor Läraskolan i Bålsta 
Rektor Raoul Wallenbergskolan skokloster 
Klass 6v (läsår 14/15) Vibyskolan 
Klass 8 (läsår 14/15) Patentia Education 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.5457 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 106 

Information från nämndsledamöter 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2015/16 

Ordfåranden informerar om Lärarfårbundets ranking; Bästa 
skolkommun, som presenteras den 13 oktober. 

Ordfåranden informerar om verksamhetsbesöken som startar vecka 43. 
Minst tre ur arbetsutskott och kontaktpolitiker bör delta vid vaJje besök. 

Werner Schubert och Tommy Berglund informerar från deltagande på 
Futurums föräldramöte med fokus på arbetsmiljöfrågor gällande 
luft/ventilation i skollokalerna. 

Ordfåranden informerar om kommande Riksdagsbesök den 16 
november kring Håbo kommuns arbete med aktivitetsansvaret får unga. 
Vårdnadshavare från fristående skola har hört av sig om svårigheter att 
schemalägga tider i gymnastiksalar vid kommunala skolor. 

Vårdnadshavare har hört av sig angående att buss 895 inte stannat vid 
busshållplats får att plocka upp elever på väg till skolan. 

Ordfåranden har närvarat vid invigningen av Gröna Dalens förskola. 

Ordfåranden anmäler ett ordfårandebeslut ( delegationsbeslut) gällande 
representation får nämndens rälening av Werner Schubert (S) och 
Tommy Berglund (S) vid seminarium om kränkande 
behandling/ diskriminering. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2015.5459 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2015/34 

Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Ordforanden informerar om aktuella inbjudningar till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Nämnden noterar informationen och beslutar att utse 
eventuella representanter vid nämndens sammanträde i november. 

Beslut 

l. Nämnden noterar informationen och beslutar att utse eventuella 
representanter vid nämndens sammanträde i november. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.5460 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 108 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-30 

BOU 2014/5 

Barn- och utbildningsfårvaltrringen har sammanställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 
har gett fårvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 19,2015-09-16, BOU2014/5 nr 2015.5272 

- Uppdragslista, 2015-09-08, BOU2014/5 nr 2015.4299 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 
aktuell lista. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2015.5461 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-09-30 

BOU 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
B am- och utbildningsförvaltningen har för närvarande inga remitterade 
motioner eller medborgarförslag att behandla. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 20,2015-09-16, BOU2014/6 nr 2015.5273 

- Tjänsteskrivelse, 2015-09-03, BOU 2014/6 nr 2015.4303 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden godkänner informationen. 

JUSTERARE l ~)J~ 

C(_ {L--,~+ 
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