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Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 10 juni 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk 
Helén Embretsén (KD), via länk 
Gunilla Alm (L), via länk 
Johan Jakobsson (C), via länk 
Anna Larsson (S), via länk 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S), via länk 
Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C), via länk 

Övriga närvarande  
Ersättare Thomas Moore (SD) 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Lena Norrman, tf. administrativ chef/verksamhetscontroller 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola, via länk 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa, via länk 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom, via länk 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Louise Wikström, förvaltningsjurist 
Anna Åsén, närvårdsstrateg 

  

Justering  

Justerare Anders Ekelöf (SD) 

Dag och plats onsdagen den 17 juni 2020, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 62-68, 71- 89 
  
Ajournering § 66 17:51-17:56 partiöverläggning, 18:52-19:02 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Anders Ekelöf 
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BOU § 62 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Anders Ekelöf (SD) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 17 juni kl. 15:45. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-13, BOU 2019/00236 nr 58652    
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BOU § 63 Dnr 2020/00124  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 10 juni 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Anna Åsén, 

närvårdsstrateg, närvaro- och yttranderätt under ärende 
”Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet.” på dagens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-13, BOU 2020/00124 nr 58655 
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BOU § 64 Dnr 2020/00123  

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga 
placerade utanför det egna hemmet 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Överenskommelse om 

samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet.  

Sammanfattning  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och Socialtjänstlagen (SoL 
2001:453) ska kommun och landsting ingå en överenskommelse om 
samarbete avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
Håbo kommuns närvårdsstrateg vänder sig till nämnden för godkännande av 
överenskommelse med anledning av att verksamheterna förskola och skola 
ingår som berörd och delvis ansvarig part i överenskommelsen. 

Överenskommelsen är ett politiskt dokument som tydliggör 
ansvarsfördelning och stärker förutsättningar för samverkan mellan Region 
Uppsala och länets kommuner. Överenskommelsen utgör grunden för det 
lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade och vårdas 
utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. 

Överenskommelsen berör kommunal verksamhet inom socialtjänsten samt 
förskola och skola. Målgruppen är barn 0-17 år samt unga 18-20 år som är 
placerade utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga eller som löper risk att 
placeras. 

I överenskommelsen framgår att principer för insatser för barn placerade 
utanför det egna hemmet inte skiljer sig från dem som gäller för barn som 
bor i det egna hemmet. Vid insatser för barn och unga är socialtjänsten 
huvudansvarig medan övriga parter har ett ansvar att bidra med sin del 
utifrån sitt samhällsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-08, BOU 2020/00123 nr 58613  
– Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför 

det egna hemmet   
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Närvård- och anhörighetsstrateg 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Region Uppsala, Nära vård och hälsa 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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BOU § 65 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskola informerar kort om situationen är ute i 
verksamheterna på grund av Corona. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att skolavslutningen gick 
bra på samtliga skolor, samt att den genomfördes klassvis. Vidare 
informerar verksamhetschef att förvaltningen planerar för huvudmannens 
obligatoriska lovskola. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att Skolinspektionen har 
gjort en granskning av hur gymnasiet har bedrivit sin distansundervisning 
och granskningen var utan anmärkning. 

Vidare informerar verksamhetschef att studentavslutningen fungerade bra. 
Studentavslutningen fungerade så bra att den hamnade på polisens 
Facebook-sida som ett bra exempel på en avslutning. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsan informerar om att enheten just nu 
arbetar med att avsluta denna termin och har påbörjat förberedelser inför 
höstterminens start. 

Förvaltningschef informerar om förvaltningens arbete utifrån Corona och att 
en beredskap är framarbetad i det fall en andra våg kommer till hösten.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-13, BOU 2019/00237 nr 58656.    
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BOU § 66 Dnr 2019/00163  

Projekt: Skogsbrynets förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen hemställer till kommunfullmäktige 

om en utökad investeringsbudgetram om totalt 7,6 miljoner kronor för 
projekt Skogsbrynets förskola fördelat på åren 2020-2022.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2016-09-28 § 73 om att 
uppdra till fastighetsavdelningen att ta fram förutsättningarna för att bygga 
fem nya avdelningar vid Skogsbrynets förskola för att tillgodose behovet av 
flera förskoleplatser. 

Ett lokalprogram för att uppföra fem nya avdelningar vid Skogsbrynets 
förskola, med avstamp i Frösundaviks förskola, utarbetades. Den planerade 
byggnaden på Skogsbrynets förskola kostnadsbedömdes år 2016 omkring 
55 miljoner kronor.  

Kostnadsbedömningen, omkring 55 miljoner kronor exklusive 
byggherrekostnader, föranledde en förhandling i syfte att få ner kostnaden. 
Under förhandlingen förändrades kostnadsdrivande delar i projektet. 
Förhandlingen har lett fram till en kostnad som uppgår till 48 miljoner 
kronor, inkluderat byggherrekostnader 5 % samt risk. Inom ramen för 
kostnaden ingår även att iordningställa utemiljön.  

Utökningen av antalet förskoleplatser är 76 stycken. De nya avdelningarna 
byggs så att det blir en separat förskola. En servicelänk binder samman den 
gamla och den nya förskolan. Tillagningsköket nyttjas av båda förskolorna, 
vilket möjliggörs genom den servicelänk som byggs. Förskolegårdarna för 
respektive förskola kommer att vara separerade.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-26, BOU 2019/00163 nr 58725 
– Protokollsutdrag BOU 2016-09-28, § 73 
– Protokollsutdrag KS 2016-12-12, § 251 
– Skogsbrynet budgetsammanställning 
– Befolkningsprognos 1-5 år 
– Utdrag ur PwC rapporten ang. Skogsbrynet 
– Kostnadsberäkning på systemhandling, BK Beräkningskonsulter AB 
– Översiktsritning två förskolor med servicelänk  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar på återremiss för komplettering av underlag 
i ärendet. 

Gabriel Tidestav (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ajournering 
Anders Ekelöf (SD) föreslår ajournering för partiöverläggning. 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för överläggningar i enlighet med 
Anders Ekelöfs (SD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

Reservation 
Helene Zeland Bodin (C) reserverar sig mot ett avgörande idag. 

Helene Zeland Bodin (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Fastighetsavdelningen 
Redovisningsansvarig, ekonomienheten 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 67 Dnr 2020/00132  

Hemställan om utökad budget för projekt Futurum 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om 

utökad investeringsbudget för renoveringen av Futurumskolan om 17 
miljoner kronor, från 165 miljoner kronor till totalt 182 miljoner kronor. 
Detta för att finansiera åtgärder att ersätta nuvarande mögelskadade Hus 
B med verksamhetsanpassade permanenta moduler enligt tekniska 
nämndens alternativ B.  

Sammanfattning  
Futurumskolan genomgår en omfattande sanering, renovering och 
ombyggnad. Arbetet pågår i etapper under pågående verksamhet. Under 
vintern 2019 och våren 2020 har klagomål på inomhusmiljön framförts av 
personal som har sina arbetsplatser i den norra delen av hus B. Efter en 
grundlig miljöutredning, där även bjälklaget mot grundbetongplattan 
öppnades upp, påträffades påväxt av mögel. Berörda verksamheter är 
evakuerade till andra delar av skolan. För att kunna skapa en sund 
inomhusmiljö krävs stora åtgärder. Förslaget är att riva befintliga hus B och 
ersätta den med verksamhetsanpassade permanenta moduler. Kostnaden för 
åtgärden bedöms till 17 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-25, BOU 2020/00132 nr 58722. 
– Miljöutredning från Relita 2020-03-13 
– Tilläggsrapport 2020-05-14 
– Hyresberäkning  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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BOU § 68 Dnr 2020/00136  

Utreda möjligheterna till en ny lokal för öppna förskolan i 
Skokloster  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till en ny lokal 

för öppna förskolan i Skokloster utreds. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningens förvaltningschef att beställa en utredning av 
möjligheterna till en ny lokal för öppna förskolan i Skokloster av chef 
för tekniska förvaltningen. 

Sammanfattning  
Öppna förskolan i Skokloster har i dagsläget lokaler i Slottsbackens 
förskola. Barnantalet på förskolan har ökat kontinuerligt, vilket statistiken 
visar. Antal placerade barn på Slottsbackens förskola har ökat årligen från 
87 barn år 2017 till 124 barn år 2020. Öppna förskolans lokaler behöver på 
sikt nyttjas för att tillgodose behovet av förskoleplatser eftersom ytterligare 
bostäder i Skokloster planeras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjligheten att bereda 
plats för öppna förskolan på Slottsskolan. Skolan kan inte upplåta lokaler 
för öppna förskolan med anledning av att elevantalet ökar stadigt. 
Elevantalet de senaste tre åren har ökat från 90 elever till 114 elever år 2020 
och väntas fortsätta öka.   

Öppna förskolan är välbesökt och verksamheten är viktig ur ett socialt 
trygghetsperspektiv. I takt med att inflyttningar sker finns också ett behov 
av att utöka verksamheten. För att verksamheten ska fungera bra krävs att 
lokalerna är anpassade för öppna förskolans verksamhet och att de är 
tillräckligt stora. 

Med anledning av att öppna förskolan behöver nya lokaler och att förskolan 
behöver kunna erbjuda flera förskoleplatser föreslås en utredning av 
möjligheten att bedriva öppna förskolans verksamhet i andra lokaler. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-26, BOU 2019/000163 nr 58747 

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

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
Lokalförsörjningschef 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef förskola 
Förvaltningsekonom  
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BOU § 71 Dnr 2020/00048  

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 brustit i sin hantering av ett 
ärende som rör kränkande behandling mot en elev i samband med en film 
som cirkulerat på eleven, samt att eleven inte har fått det stöd av skolan som 
eleven har rätt till. Vidare har gjorts gällande att personal i kommunens 
skola har brustit i hanteringen av bevismaterial som borde ha tillställs 
Polisen i samband med brottsutredningen.  

En grundläggande förutsättning för att ersättning eller skadestånd ska kunna 
utgå är att skolan har brustit i sina skyldigheter enligt skollagen (2010:800), 
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 skolan 
inte har brustit vad gäller att eleven utsatts för kränkande behandling enligt 
skollagen, föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden inte 
medger det framställda anspråket om ersättning. 

Utifrån att kommunen har utrett och vidtagit åtgärder inom ramen för 
elevens rätt till stödåtgärder, föreslår förvaltningen att barn- och 
utbildningsnämnden inte medger det framställda anspråket om ersättning. 

Utifrån att frågan om hantering av videomaterialet och dess eventuella 
bevisvärde är en fråga som prövas av Polisen och åklagare, och inte av 
kommunen, föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden inte 
medger det framställda anspråket om ersättning. 

Frågan om allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen prövas av allmän 
domstol. Vårdnadshavaren hänvisas till allmän domstol vad gäller frågan 
om skadestånd. 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU dnr 2020/00048 nr 58690 
– Beslut i klagomålsärende, BOUSKOL 2019/01760 
– Skolinspektionens beslut, BOUSKOL 2019/01767 
– Uppsala TR B 162-19 Slutligt beslut, 2019-07-16 
– Framställan av ersättningsanspråk, 2020-02-05, BOU dnr 2020/00048 

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

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Vårdnadshavare som framställt ersättningsanspråk  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 72 Dnr 2020/00106  

Val av representant till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Johan Jakobsson 

(C) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Helen Embretsén 
(KD) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Helene Zeland Bodin 
(C) som ordinarie ledamot och Anders Ekelöf (SD) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-06-10- 
2022-12-31. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska 
protokollföras. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på 
att fatta beslut i visst ärende, då ska beslut protokollföras.  

Sammanfattning  
Johan Jakobsson (C) och Helen Embretsén (KD) har meddelat att de avsäger 
sig sina uppdrag i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Platserna 
som erhålls av majoriteten, kommer därför att ersättas med ledamöter för 
denna. 

Val av representanter sker för perioden 2020-06-10 -2022-12-31. 

Arbetsutskottets funktion är att bereda ärenden utan att skriva protokoll. 
Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att fatta beslut i visst 
ärende, då ska beslut protokollföras.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-21, BOU 2020/00106 nr 58498  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) nominerar Helene Zeland Bodin (C) till 
ordinarie ledamot och Anders Ekelöf (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-06-10-2022-12-31. 

Zinaida Belonoshko (SD) nominerar Anders Ekelöf (SD) till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2020-06-10-2022-12-31.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
nomineringarna och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 73 Dnr 2020/00133  

Arbetsordning för distanssammanträden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner antagen arbetsordning för 

distanssammanträden.  

Sammanfattning  
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) beslutade 2020-06-02 genom 
ordförandebeslut att revidera gällande arbetsordning för 
distanssammanträden inom barn- och utbildningsnämnden utifrån 
krisledningsnämndens beslut 2020-05-28 § 11. 

Återrapportering till barn- och utbildningsnämnden gällande 
ordförandebeslutet, samt godkännande av arbetsordningen görs på 
nämndens sammanträde 2020-06-10.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2020-05-27, 2020/00133 nr 58738 
– Barn- och utbildningsnämndens reviderade arbetsordning för 

distanssammanträden 
– Ordförandebeslut  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 74 Dnr 2020/00090  

Uppföljning av åtgärdsplan- ekonomi 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
I samband med månadsuppföljning februari 2020 gav barn- och 
utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på 
åtgärder för att få en budget i balans. Åtgärderna redovisades i samband 
med delårsuppföljning mars 2020. 

Av de sex föreslagna områdena som kom från förvaltningen avslog barn- 
och utbildningsnämnden fyra av dem utifrån förvaltningens beskrivning av 
negativ effekt.  

Förvaltningen har därför att jobba vidare med att upprätta nya åtgärdsförslag 
som ryms inom de områden som nämnden inte avslog.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-03, BOU 2020/00090 nr 58761 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 75 Dnr 2020/00066  

Förslag på namnbyte av Håbo kommuns musikskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Håbo musikskola byter 

namn till Kulturskolan Håbo.  

Sammanfattning  
Håbo musikskola startade 1961, och har varit verksam i närmare 60 år. 
Sedan slutet av 1990-talet har allt fler musikskolor i landet utökat sitt 
kursutbud genom att erbjuda kurser i framförallt dans, drama, nycirkus samt 
bild och form. Av landets musikskolor är cirka 70 % kulturskolor idag. I 
Uppsalaregionen är Håbo musikskola den enda verksamhet som fortfarande 
kallar sig musikskola. 

Musikskolan har de senaste 10 åren satsat på att kunna erbjuda en 
undervisning som har en tydlig röd tråd från yngre åldrar upp till gymnasiet. 
En kulturskola bör ha minst två ämnesinriktningar förutom musik för att 
kunna kalla sig kulturskola. Musikskolan har under de fyra senaste åren 
erbjudit dans, och de senaste två åren kurser i Nycirkus. Dessa båda 
satsningar har inneburit att musikskolan nått ut till nya målgrupper av barn- 
och ungdomar.   

Arbetet har pågått länge för att bredda utbudet och fånga nya målgrupper 
med verksamheten, och nu är det dags att genom ett namnbyte på ett 
tydligare sätt visa vad verksamheten står för. Kulturskolan Håbo är ett namn 
som bättre speglar den verksamhet som bedrivs, det kursutbud som finns, 
och den riktning som pekas ut framåt i tiden.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-27, BOU 2020/00066 nr 58564    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektor musikskolan 
Förvaltningens ledningsgrupp 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 76 Dnr 2020/00055  

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Den 15:e september varje år redovisas hur många ungdomar som finns i det 
Kommunala Aktivitetsansvaret (ungdomar i ålder 16-19 år som varken 
arbetar eller studerar även kallat KAA). I september 2019 fanns det 126 
ungdomar. Under hösten och våren har samtliga av dessa kontaktas av 
ungdomscoachen undantaget de som anges som ” Ungdomar vi ännu inte 
fått kontakt med”, den uppsökande verksamheten sker genom följande steg 

Telefon 
Sms 
Brev 
Vykort 
Hembesök 

Under rådande omständigheter så har kontakten med ungdomarna från mars 
månad mestadels varit coachande samtal via telefon eller fysiska möten 
utomhus. Bland de ungdomar som enheten får kontakt med, ses en ökad oro 
och ökad ohälsa. Det finns också en utmaning i att placera ungdomarna på 
praktikplatser, sommarjobb och på den reguljära arbetsmarknaden, även 
detta på grund av den rådande situationen med pågående pandemi.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-07, BOU 2020/00055 nr 58607  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Enheten för studie- och karriärvägledning  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 77 Dnr 2020/00120  

Presentation av organisationen svenska för invandrare (SFI) 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning  
Den som är bosatt i landet och saknar grundläggande kunskaper i svenska 
språket har rätt till utbildning i svenska för invandrare. Varje kommun ska 
aktivt verka för att nå dem och för att motivera dem att delta i utbildningen.  

Svenska för invandrare är uppdelad i fyra delkurser, a-d, samt tre 
studievägar beroende på elevens studiebakgrund. 

Håbo vuxenutbildning erbjuder utbildning i svenska för invandrare genom 
samverkansavtal med Upplands-Bro kommun. Under första tertialen deltog 
121 elever i undervisning. 

Andelen elever med kort studiebakgrund från hemlandet har ökat vilket 
påverkat genomströmningen negativt de senaste åren.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-11, BOU 2020/00120 nr 58630 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef gymnasiet 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 78 Dnr 2020/00101  

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 
om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig kring åtgärder för att öka 

antalet behöriga lärare.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-12-09 § 168, att Håbo kommun ska 
vidta åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare.   

Barn- och utbildningsnämnden redogör för de åtgärder som vidtas i ett 
yttrande till kommunfullmäktige.   

Ett prioriterat utvecklingsmål i barn- och utbildningsnämnden 
verksamhetsplan under de senaste åren är, och har varit, att aktivt verka för 
att behålla kompetens, samt att öka andelen legitimerade lärare på skolorna.  

För att mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i skolorna 
kommer barn- och utbildningsförvaltningen att verka strategiskt långsiktigt 
utifrån de redan påbörjade planerna och aktiviteterna.    

Barn- och utbildningsnämnden anser att uppdraget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, BOU 2020/00101 nr 58582 
– Yttrande, 2020-04-16, BOU 2020/00101 nr 58484 
– Barn- och utbildningsförvaltningens vision  
– Protokollsutdrag KF § 168 Budget 2020, plan för 2021-2022 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 79 Dnr 2020/00038  

Revidering av policy för mat och måltider 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av Policy för 

mat och måltider. 
2. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över kommunfullmäktiges 

beslut 2019-12-09 § 168 och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att relevanta policys och 
dokument uppdateras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där 
medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur 
medicinsk journal där detta styrks.  

Vidare beslutade kommunfullmäktige att laktosfri mjölk ersätts med icke 
laktosfri standardmjölk i all kommunal verksamhet, samt att laktosfri mjölk 
endast erbjuds där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av 
läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks. 

Nu gällande Policy för mat och måltider beskriver förhållningssätt och 
övergripande viljeriktning för måltider inom Håbo kommun. Därför föreslås 
en riktlinje som förespråkar servering av vanlig mjölk, och att laktosfri 
mjölkdryck erbjuds endast efter behovsbedömning.  

Vad gäller erbjudande om kost som avviker från ordinarie meny så föreslås 
två olika ändringar i aktuell policy beroende på om det gäller måltider inom 
förskola och skola eller boenden. För specialkost av medicinska skäl, utifrån 
ett specifikt sjukdomstillstånd, förtydligas texten med att läkarintyg eller 
utdrag från patientjournal ska bifogas för att styrka behovet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-13, BOU 2020/00038 nr 58664 
– Policy för mat och måltider  
– Protokollsutdrag KF § 168 Budget år 2020, plan 2021-2022 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kostchef 
Förvaltningens ledningsgrupp 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 80 Dnr 2020/00021  

Revidering av Regler för godkännande av enskilda huvudmän 
för förskola och annan pedagogisk omsorg samt tillsyn 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Regler för godkännande av 

enskilda huvudmän att gälla från 2020-06-30.  

Sammanfattning  
Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och annan 
pedagogisk omsorg samt tillsyn har reviderats utifrån ny lagstiftning och 
nya lagrum. 

I samband med revideringen har barn- och utbildningsförvaltningen även 
gjort små redaktionella ändringar. 

Följande ändringar har gjorts i reglerna: 

- Förskolechef benämns numera rektor, i enlighet med förändrad 
titulatur i övrig lagstiftning. 

- Rektor för förskola ska enligt lagkrav i skollagen gå 
befattningsutbildning. Detta är tillagt. 

I övrigt är ändringarna i reglerna av redaktionell karaktär.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, BOU 2020/00021 
– Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och annan 

pedagogisk omsorg samt tillsyn (BOU dnr 2020/00021 nr 58356)   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsjurist  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 81 Dnr 2020/00059  

Revidering av Regler för skolskjuts i Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar de nya skolskjutsreglerna.  

Sammanfattning  
I samband med den årliga revideringen av förvaltningens styrdokument 
upptäcktes att ett flertal av avsnitten i kommunens regler för skolskjuts var i 
behov av ändring. Förvaltningen bedömer att vissa avsnitt bör strykas helt 
från reglerna, vissa meningar behöver strykas från vissa avsnitt, och vissa 
avsnitt behöver tillfogas mindre kompletteringar för tydlighetens och 
läsbarhetens skull.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-18, BOU 2020/00059 nr 58272 
– Styrdokument regler för skolskjuts i Håbo kommun BOU 2020/00059   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef  
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 82 Dnr 2020/00060  

Revidering av Riktlinjer för reseersättning och 
inackorderingsbidrag 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar de nya riktlinjerna för 

reseersättning och inackorderingsbidrag.  

Sammanfattning  
I samband med den årliga översynen av förvaltningens styrdokument 
uppmärksammades ett avsnitt vars innehåll utgörs av allmänna 
rättsprinciper, lagstiftning, och etablerad rättspraxis. Det är förvaltningens 
uppfattning att sådant innehåll inte hör hemma i dokument som fastställer 
kommunens specifika regler och riktlinjer. Innehållet i detta avsnitt har 
gjorts tillgängligt i sin helhet via kommunens hemsida och föreslås tas bort 
från riktlinjerna.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-24, BOU 2020/00060 nr 58295 
– Riktlinjer för Reseersättning och inackorderingsbidrag BOU 2020/00060  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef 
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 83 Dnr 2020/00026  

Redovisning av inkomna synpunkter till barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

redovisningen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Synpunkter från medborgare som kommer in till barn- och 
utbildningsförvaltningen registreras centralt av Håbo kommuns 
Kontaktcenter, som sedan förmedlar dessa synpunkter kvartalsvis till 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Synpunktsrapporteringarna kommer att presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden på nämndens sammanträde närmast efter 
rapporteringen har inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-14, BOU 2020/00026 nr 58671 
– Rapport över inkomna synpunkter till barn- och 

utbildningsförvaltningen  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 84 Dnr 2020/00003  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-18, BOU 2020/00003 nr 58676   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 85 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ledamöter i barn-och utbildningsnämnden informerar från 
verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation. 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde fanns ingen information att 
delge.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-19, BOU 2020/00004 nr 58697  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 86 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden innehåller rapportering av skolinspektionsärenden och 
klagomålsärenden. Från och med december 2019 innehåller ärendet även 
rapportering av kränkande behandling.  

Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av intresse för barn- 
och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart de inkommit till 
förvaltningen. 

Ärendet Anmälningsärenden kommer från och med februari 2020 att 
innehålla en rapportering av tillbud och skada. 

Delar av sammanställningarna redovisas muntligen till barn- och 
utbildningsnämnden under sammanträdet  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-18, BOU 2020/00001 nr 58675 
– Tjänsteanteckning Skolinspektionsärenden 
– Tjänsteanteckning Klagomål mot utbildning 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 87 Dnr 2020/00135  

Redovisning av ordförandebeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning äger ordföranden 
rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att barn- och 
utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sammanställningen visar ordförandebeslut fattade under perioden 2020-05-
07-2020-06-03 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-01, BOU 2020/00135 nr 58751 
– Sammanställning ordförandebeslut, 2020-05-07-2020-06-03  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 88 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, 2020-04-24 -2020-05-18 finns inga 
delegationsbeslut att rapportera till barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-05-19, BOU 2019/00244 nr 58693  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 89 Dnr 2020/00006  

Övriga frågor och ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår för deltagande på förvaltningens workshop 
i ekonomi den 25 augusti 2020.  

Sammanfattning  
Förvaltningen bjuder under sammanträdet in barn- och utbildningsnämnden 
till en av flera workshops i ekonomi under hösten 2020.  

Den första workshopen är planerad att äga rum den 25 augusti 2020 med 
inriktning ekonominyckeltal. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare kommer att ha möjlighet att delta på plats alternativt via TEAM:s.  

Beslutsunderlag 
– Inbjudan till workshop i ekonominyckeltal 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsekonom 
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