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§ 86 Dnr 2016/02246  

Information från förvaltningsledningen 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Utvecklingsledaren informerar om lärarförbundets rankning, 

kvalitetsdialoger, att leda för digitalisering och om skolinspektionen. 

Förvaltningschefen informerar om skolplatser och lovskola. 

Nämndsekreteraren informerar om inventering av iPads. 

Ekonomen informerar om budgetprinciper för 2018. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2016/02246 nr 36455. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 87 Dnr 2016/02247  

Anmälningsärenden 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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, 2017-10-09, BOU 2016/02247 nr 36461 

Sammanställning av ärenden, 2017-09-05 – 2017-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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§ 88 Dnr 2016/02252  

Anmälan av delegationsbeslut 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 

utbildningsnämnden ska anmälas tillnämnden. Beslut som fattas med stöd 

av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till 

förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten ska noteras i ett protokoll från den som besluten har 

anmälts till. Protokollet ska justeras och det ska sedan anslås på kommunens 

anslagstavla att justeringen har gjorts. Besluten är därmed offentliggjorda så 

att allmänheten har en möjlighet att överklaga det aktuella 

delegationsbeslutet.  

Samtliga delegationsbeslut ska registreras i Håbo kommuns diariesystem, 

Ciceron. 

Delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-09-05 – 2017-10-02 

gäller: 

Beslut om mottagande av elev i annan kommun  

Beslut om skolplacering, ekonomiska och organisatoriska svårigheter 

Beslut om skolplacering 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2016/02252 nr 36468. 

Sammanställning av delegationsbeslut, 2017-09-05 – 2017-10-02.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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§ 89 Dnr 2017/02170  

Sammanträdesplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är 

måndagar, kl. 11.00. 

29 januari, 5 mars, 9 april (påsklov), 14 maj,  

6 augusti (reserv), 3 september, 1 oktober och 5 november 

2. Ordförandeberedning hålls tisdagar, kl. 08.30. 

30 januari, 6 mars, 10 april (påsklov), 15 maj,   

7 augusti (reserv), 4 september, 2 oktober och 6 november 

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 

måndagar, kl. 08.30. 

12 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 11 september, 20 augusti (reserv), 

17 september, 15 oktober och 19 november 

4. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 

18.00. 

28 februari, 4 april, 9 maj, 13 juni, 5 september (reserv), 3 oktober, 31 

oktober (höstlov) och 5 december 

Sammanfattning  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 

barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2017. I förslaget har 

hänsyn tagits till datum för utskick av kallelse till kommunstyrelsens 

arbetsutskott och ekonomiavdelningens tidplan för arbetet med 

årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-02, BOU 2017/02170 nr 36165. 

Förslag till sammanträdesplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden och 

BunSam 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är 

måndagar, kl 11.00. 

29 januari, 5 mars, 9 april (påsklov), 14 maj,  

6 augusti (reserv), 3 september, 1 oktober och 5 november 
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Ordförandeberedning hålls tisdagar, kl. 08.30. 

30 januari, 6 mars, 10 april (påsklov), 15 maj,   

7 augusti (reserv), 4 september, 2 oktober och 6 november 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar, kl 

08.30. 

12 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 11 september, 20 augusti (reserv), 

17 september, 15 oktober och 19 november 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 

28 februari, 4 april, 9 maj, 13 juni, 5 september (reserv), 3 oktober, 31 

oktober (höstlov) och 5 december    

_____________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kommunstyrelsens kansli 

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och utbildningskontoret 

Fackliga företrädare 
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§ 90 Dnr 2017/02056  

Skolpliktskontroll HT17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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 till dess att ärendet överlämnas till annan myndighet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolplikt samarbetar 

förvaltningen med både Försäkringskassan, Skatteverket (folkbokföringen) 

och, i vissa undantagsfall, Polisen. I en del fall lämnas uppgifter över till 

dem. Myndigheterna tar emot uppgifterna och startar, om så behövs, en egen 

utredning utifrån de lagar som gäller för deras verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2017-10-25, BOU 2017/02056 nr 37291 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Handläggaren på barn- och utbildningsförvaltningen 

Administratören på barn- och utbildningsförvaltningen 

Administrativa chefen på barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2017/02424  

Utbyggnad av Fridegårdsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att ge 

kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att prioritera och skyndsamt ta 

fram olika förslag på lösningar till att utöka antalet elevplatser med 180 i 

Fridegårdsgymnasiet byggnad. Det för att möjliggöra att utbyggnaden kan 

beredas i budgetprocessen för 2019.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden behandlade Fridegårdsgymnasiets behov av 

fler elevplatser i samband med att lokalbehoven för alla verksamheter 

avhandlades. BoU 2016/01510. För gymnasieskolan beslutades att ”Föreslå 

kommunstyrelsen att ge planerings och fastighetsavdelningarna i uppdrag 

att planera för 400 – 450 nya gymnasieplatser i lokaler i anslutning till 

Fridegårdsgymnasiet i centrumplaneringen”. Kommunstyrelsen beslutade 

efter detta att kommande lokalbehov hanteras i budgetprocessen för åren 

2018-2021 och att en 10-årig investeringsplan arbetas fram som redovisas 

till kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen för åren 2018-2021. 

KS 2016-12-12 § 251 Dnr 2016/00560. 

Barn och utbildningsnämnden vill nu särskilt lyfta fram behovet av fler 

gymnasieelevplatser i anslutning till Fridegårdsskolan. Behovet av fler 

platser har sedan 2016 blivit än mer trängande.  

Fridegårdsgymnasiet är i dag en mycket populär gymnasieskola med högt 

söktryck. Det gör att det idag inte är möjligt att bereda plats för alla elever, 

folkbokförda i Håbo kommun, som söker till de program som 

Fridegårdsgymnasiet erbjuder. Elever med högre betyg från andra 

kommuner inom samarbetsområdet får dessa platser. I dag är det ca 25% av 

eleverna på Fridegårdsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun än 

Håbo. 

Håbo kommuns expansion medför att antalet elever i gymnasieålder ökar 

och därmed behovet av fler gymnasieplatser. Se BoU 2016/01510. 

Dessutom vill skolledningen på Fridegårdsgymnasiet utöka programutbudet 

för att ge möjlighet till en större andel av eleverna från Håbo kommun att 

söka till sin lokala gymnasieskola.  

Barn och utbildningsförvaltningen vill därför att nämnden hemställer till 

kommunstyrelsen att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att prioritera att ta 

fram olika förslag på möjliga lösningar till att utöka antalet elevplatser i 

anslutning till Fridegårdsgymnasiet. Detta för att möjliggöra att 

utbyggnaden kan beredas i budgetprocessen för 2019.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-24, BOU 2017/02424 nr 37211 

Tjänsteskrivelse BoU 2016/01510 26058 

Beslut BoU 2016-09-28 § 73 

Beslut KS 2016-12-12 § 251  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden hemställer till 

kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

prioritera och skyndsamt ta fram olika förslag på lösningar till att utöka 

antalet elevplatser med 180 i Fridegårdsgymnasiet byggnad. Det för att 

möjliggöra att utbyggnaden kan beredas i budgetprocessen för 2019.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr 2017/02067  

Information från gymnasieantagningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning  

Antagningen till gymnasiet för ungdomar folkbokförda i Håbo kommun 

görs i samarbete med gymnasieantagningen i Stockholms län. 

Barn-och utbildningsförvaltningen har sammanställt siffror information om 

resultatet av valet till gymnasiet 2017.  Sammanställningen visar en fortsatt 

hög konkurrens om platser på vissa gymnasieprogram t.ex. 

samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet. Ökningen 

beror delvis på växande elevkullar.  

Utvecklingen på Fridegårdsgymnasiet sedan 2012 visar att fler elever väljer 

att läsa i hemkommunen än tidigare. Skolan tar även emot fler elever från 

andra kommuner.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-18, BOU 2017/02067 nr 36826 

Rapport, Analys av gymnasieantagningen 2017, 2017-10-18 

Sammanställning av statistik, 2017-09-27  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samordnaren gymnasieantagningen 
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§ 93 Dnr 2017/02258  

Budget och mål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2018, 

plan år 2019-2020 (Barn- och utbildningsnämnden) enligt underlag. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna Budget 

och mål 2018, plan år 2019-2020 (Barn- och utbildningsnämnden) 

till kommunfullmäktige. 

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

eleversättning inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola för år 2018. 

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 

eleversättning inom gymnasieskola i enlighet med KSL:s 

(Kommunförbundet i Stockholms län) förslag. 

5. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av 

konsekvenser av nu gällande detaljbudget.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en budget för år 2018 som 

kommunfullmäktige tog beslut om på sammanträdet i juni månad. Efter 

beslut i kommunfullmäktige i juni har budgeten justerats med ändring av 

internhyran. Totalt föreslås en ramökning med ca10,3 miljoner kronor, 

vilket är i jämförelse med år 2017 en ökning med 1,86 procent.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-24, BOU 2017/02258 nr 37202 

Budget och mål 2018, plan år 2019-2020 (Barn- och utbildningsnämnden) 

Prislista för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola 

Programpriser och strukturtillägg 2018, gymnasiet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: yrkar bifall till förvaltningens förslag, att: barn- och 

utbildningsnämnden godkänner Budget och mål 2018, plan år 2019-2020 

(Barn- och utbildningsnämnden) enligt underlag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna Budget och mål 2018, 

plan år 2019-2020 (Barn- och utbildningsnämnden) till kommunfullmäktige. 
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till barn- och 

eleversättning inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass 

och grundskola för år 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till eleversättning inom 

gymnasieskola i enlighet med KSL:s (Kommunförbundet i Stockholms län) 

förslag. 

Christan Nordberg (MP): tillägsyrkar på ett ytterligare förslag, att: barn- och 

utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

göra en genomlysning av konsekvenser av nu gällande detaljbudget.      

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 

Lärarskolan 

Potentia Education 

Raul Wallenbergskolan/förskolan i Skokloster 

Regnbågen förskola 

Solhem förskola 

Täppan förskola 

Äppelbo förskola 

C-företaget 

Lorina Svanberg, dagbarnvårdare 

Therese Falberg, dagbarnvårdare 
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§ 94 Dnr 2017/02259  

Ändring av taxor och avgifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag om oförändrade avgifter 

för Musikskolans ämneskurser samt gymnasiets avgift för 

prövningstillstånd.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns musikskola har idag en terminsavgift för ämneskurser. I 

förhållande till övriga skolor i länet är detta en hög avgift. Östhammar och 

Älvkarleby har helt avgiftsfri undervisning.  

Den utredning som regeringen har tillsatt angående förslag till en nationell 

strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och 

kulturskolan, är inte klar. Regeringen har flaggat för att satsa 100 miljoner 

kr på att bland annat sänka avgiftsnivåerna för musik- och kulturskolor. 

Målet är att inga avgifter ska överstiga 300 kr per termin. I väntan på att 

utredningen ska bli kar, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 

avgiften för ämneskurser ska vara oförändrad under år 2018. 

Gymnasiet tar ut en avgift för prövningstillstånd på 500 kronor. 

Förvaltningen föreslår att avgiften ska vara oförändrad år 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-23, BOU 2017/02259 nr 37121. 

Budget och mål år 2018, plan år 2019-2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag om 

oförändrade avgifter för Musikskolans ämneskurser samt gymnasiets avgift 

för prövningstillstånd.   

Beslutet skickas till: 

Ordföranden 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 95 Dnr 2017/02287  

Revidering av regler för avgifter och betalning för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta reviderat förslag till beräkning av avgiftsnivå i Regler för 

avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg.  

2. Beslutet innebär att avgiftsnivån indexregleras och 

fortsättningsvis inte tas till kommunfullmäktige för beslut. Övriga 

regeländringar fastställs av barn- och utbildningsnämnden. 

3. De reviderade reglerna gäller från och med 1 januari 2018. 

  

Sammanfattning  

Håbo kommun tillämpar maxtaxa för beräkning av avgifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Den högsta avgiftsgrundande inkomsten indexregleras årligen utifrån 

förändring i inkomstindex, enligt socialförsäkringsbalken. 

 

Inför nytt kalenderår lämnar Skolverket på uppdrag av regeringen uppgift 

till kommunerna om högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad.  

Det nya inkomstindexet redovisas från november månad till 

vårdnadshavarna, via kommunens hemsida.  

 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta revidering av ”Regler för avgifter och betalning 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”. Förslaget innebär att den 

del som rör förändring av avgiftsnivå från och med 2018 inte tas till 

kommunfullmäktige för beslut, utan följer indexregleringen. Övriga 

regelförändringar fastställs av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-11, BOU 2017/02287 nr 36660. 

Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta reviderat förslag till beräkning av avgiftsnivå i Regler för avgifter 

och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet innebär att avgiftsnivån indexregleras och fortsättningsvis inte tas 

till kommunfullmäktige för beslut. Övriga regeländringar fastställs av barn- 

och utbildningsnämnden. 

De reviderade reglerna gäller från och med 1 januari 2018.  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Administrativa chefen 

Verksamhetschef förskola 

Handläggare 

Kommunikationsavdelningen (reglerna till hemsida)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 96 Dnr 2016/02248  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2017/02248 nr 36451 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 97 Dnr 2016/02249  

Information från nämndsledamöter 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ordförande informerar om verksamhetsbesök på Musikskolan, Slottsbacken 

och Viby Förskolor. Möte med C-Företaget angående om att starta förskola 

i Håbo och Uppdatering av lista för Kontaktpolitiker.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2016/02249 nr 36447. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 98 Dnr 2016/02250  

Uppdragslista 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 

aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har gett förvaltningen.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2016/02250 nr 36440      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 99 Dnr 2016/02251  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 

och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 

remiss.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-09, BOU 2016/02251 nr 36438.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 100 Dnr 2017/02508  

Extratjänster i skolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  

Christian Nordberg (MP) väcker ett ärende vid sammanträdet om att införa 

extratjänster i skolan, förskolan samt gymnasieskolan.  

Christian Nordberg informerar om att många fler händer behövs i skolorna i 

Bålsta. Regeringen genom arbetsförmedlingen öppnar för den offentliga 

sektorn att anställa personer som är nya i Sverige och arbetslösa gratis 

(staten betalar), det kallas "extratjänst".  

Christian Nordberg önskar se att barn-och utbildningsnämnden och 

förvaltningen går i bräschen och anställer extratjänster i skolorna i Håbo 

kommun.    

Verksamhetschef förskola svarade under sammanträdet att det redan görs.   

Beslutsunderlag 

Faktablad om extratjänst 

Kontroll inför beslut om anvisning      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 101 Dnr 2017/02509  

Omprövning av nämndbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet i sin helhet.      

Sammanfattning  

Christian Nordberg (MP) väcker ett ärende vid sammanträdet som berör 

ärendet tillägg till riktlinjer för reseersättning i gymnasieskolan, BOU § 58 

dnr 2017/00908. Med anledning av att nämnden yrkade avslag på ärendet i 

sin helhet vill Christian Nordberg ompröva nämndbeslutet.  

Christian Nordberg (MP) anför följande: 

Jag anser att nämnden bara tog hänsyn till nytillkomna bestämmelser från 

Migrationsverket och/eller Regeringen utan att ta hänsyn till FN:s 

Barnkonvention och Mänskliga rättigheter (MR) som Sverige har skrivit 

under och är bunden att följa dem. 

Jag yrkar/föreslår därför att Barn-och utbildningsnämnden, åter tar upp 

ärendet till nämnden för behandling och tar hänsyn till FN:s Barnkonvention 

och Mänskliga rättigheter (MR) som Sverige har skrivit under och är 

bunden att följa dem.   

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-14, nämndbeslut BOU § 

58 Dnr 2017/00908     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar: att barn-och utbildningsnämnden, åter tar 

upp ärendet till nämnden för behandling och tar hänsyn till FN:s 

Barnkonvention och Mänskliga rättigheter (MR) som Sverige har skrivit 

under och är bunden att följa dem. 

Owe Fröjd (BåP) yrkar avslag till Christian Nordbergs (MP) förslag och 

föreslår att avslå ärendet i sin helhet med hänvisning till medborgarförslaget 

i samma ärende som lämnades in på fullmäktige 2017-10-30.      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Owe Fröjds (BåP) förslag om 

att avslå ärendet i sin helhet.  

Omröstning begärs.       



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-11  

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Omröstningsresultat 

Följande ordning för omröstning föreslås och godkänns. Ja-röst för bifall till 

Owe Fröjds (BåP) yrkande och Nej-röst för bifall för Christian Nordbergs 

(MP) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Lennart Carlsson (M), Gunilla Alm (L), Owe Fröjd (BåP) 

och Fredrik Anderstedt (S). 

Nej-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP). 

Avstår-röst lämnas av: Carl-Johan Torstenson (M), Helene Zeland Bodin 

(C), Werner Schubert (S), Akasya Randhav (S), Arvo Väisänen (KD) och 

Helene Cranser (S) 

Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster, 1 Nej-röst och 6 Avstår-röster. 

Därmed bifaller barn- och utbildningsnämnden Owe Fröjds (BåP) yrkande.        

 
 
 

 


