
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 1 april 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Gunilla Alm (L) 
Thomas Moore (SD), tjänstgörande ersättare för Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Helene Zeland Bodin (C) 

Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Anne Kulle, tf. förvaltningschef/verksamhetschef barn-och elevhälsa 

Lena Norrman, tf. administrativ chef/verksamhetscontroller 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet/rektor gymnasiet; via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom 
Simon Tysell, handläggare 
 

  

Justering  

Justerare Anders Ekelöf (SD) 

Dag och plats tisdagen den 7 april 2020, Landstingshuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 32-33, 36-44 
  
Ajournering 18:07-18:12 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Anders Ekelöf 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
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Datum för 
anslags uppsättande 2020-04-07 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-04-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 32 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

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

dagens protokoll. Justering äger rum den 7 april kl. 15:00 

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

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 

Övriga ärenden: 

Avgift för barn i förskolan som rekommenderats att stanna hemma på grund 
av Corona 

Lunch till gymnasieelever 

Möjlighet att ta in avgångselever i gymnasiet för klassrumsundervisning 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-24, BOU 2019/00236 nr 58132 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 33 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskola informerar om nuläge inom verksamheten. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att årskurs 2 har genomfört 
DLS-prov (diagnostiskt material i läs- och skrivförmåga) med positiva 
resultat. Vidare informerar verksamhetschefen kring ombyggnationen i 
Futurum. 

Verksamhetschef för gymnasiet rapporterar hur arbetet kring 
distansundervisning fungerar för lärare och elever. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa informerar om att det pågår en 
kartläggning av elevers mående i samband med Corona inom gymnasiet och 
grundskolan. Detta för att kunna sätta in det stöd som kan behövas. 

Lokalförsörjningschefen deltog inte på sammanträdet, vilket innebär att 
information gällande pågående byggprojekt kommer vid ett senare tillfälle. 

Tf. förvaltningschef ger en kort redogörelse efter partsamverkan i BunSam.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-28, BOU 2020/00237 nr 58157 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 36 Dnr 2020/00007  

Månadsuppföljning februari 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen februari 

2020 och ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans.  

Sammanfattning  
Prognosen för barn- och utbildningsnämndens budget visar på ett underskott 
med 15 miljoner kronor. Då månadsuppföljningen är den första för året 
kommer åtgärdsplaner att bearbetas och konkretiseras i samband med 
delårsuppföljningen i mars.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, BOU 2020/00007 nr 58323 
– Ekonomiuppföljning februari (barn- och utbildning)  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 37 Dnr 2020/00036  

Yttrande: Revisionsrapport gällande granskning av uppföljning 
och insyn av privata utförare 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över PWC:s granskning av 

uppföljning och insyn av privata utförare.  

Sammanfattning  
PwC (Öhrings PricewaterhouseCoopers AB) har på uppdrag av 
förtroendevalda revisorer inom Håbo kommun genomfört en granskning av 
styrning och uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildningen 
inklusive SFI. 

Revisionens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis 
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. 

Barn- och utbildningsnämndens syn på att styrkedjan ska stärkas och 
tydliggöras i kommunens övergripande och i nämndens arbete, 
överensstämmer med det revisionen visar. 

Arbetet med avtalens säkerställande av insyn och uppföljning är påbörjad. 

Arbetet med att stärka spårbarheten av förvaltningens återrapportering till 
nämnden, samt nämndens återrapportering till kommunstyrelsen har 
påbörjats genom att i högre grad skapa ärenden av informationspunkter från 
förvaltningen. Ärenden till nämnd som protokollförs och vars beslut delges 
kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, BOU 2020/00036 nr 58175 
– Yttrande, 2020-02-26, BOU 2020/00036 nr 58150 
– Granskningsrapport Uppföljning och insyn av privata utförare 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer  
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 38 Dnr 2020/00058  

Yttrande: Revisionsrapport gällande granskning av likvärdig 
skola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över PWC:s granskning 

Likvärdig skola.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över PWC:s 
(Öhrings PricewaterhouseCoopers AB) granskning Likvärdig skola.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun har en 
granskning genomförts av likvärdigheten i grundskolan med avseende på 
områdena stöd och stimulans samt bedömning och betygssättning. 

Utifrån granskningen har fyra punkter med rekommendationer lämnats till 
barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i 
yttrandet lämnat förslag på åtgärder som barn- och utbildningsnämnden kan 
genomföra.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-02, BOU 2020/00058 nr 58167 
– Yttrande, 2020-03-02, BOU 2020/00058 nr 58161 
– Granskningsrapport Likvärdig skola 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) 
 Sammanträdesdatum  
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BOU § 39 Dnr 2020/00041  

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 
om kommunalt slopat karensavdrag 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 2019-12-09 § 168 punkt 24, 
hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar för personalfrågor; 
personalavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att uppdraget flyttas från barn- 
och utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens 
uppdragslista.  

Sammanfattning  
Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 
slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 
kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och 
utbildningsförvaltningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger 
utanför nämndens och förvaltningens ansvarsområde, även om 
kommunfullmäktiges beslut berör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
gällande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och 
förvaltning som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på 
kommunstyrelsens förvaltning 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse/Yttrande, 2020-02-17, BOU 2020/00041 nr 58080 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 40 Dnr 2020/00053  

Val av representant till Storsthlm:s regionssamverkan för 
dimensionering och planering av gymnasiet 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens ordförande, eller 

en ersättare ur nämnden ska delta på regionsdagar.  

Sammanfattning  
För att möta det växande behovet av gymnasieplatser inom Håbo kommuns 
samverkansområde för gymnasieutbildning pågår ett samarbete i regionen 
och dess branschområden. Branschområdena utgörs av geografiska kluster 
av kommuner, som byter elever med varandra. Samverkan i klustren leds av 
Storsthlm och består av tjänstemän på förvaltningsledningsnivå. 
Regionsövergripande dagar anordnas då tjänstemännen från alla kluster 
bjuds in tillsammans med nämndpolitiker, för att delge utveckling nationellt 
och lokalt i frågor om gymnasiets planering och dimensionering.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-24, BOU 2020/00053 nr 58133 

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

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

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Representant 
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BOU § 41 Dnr 2019/00243  

Plan för internkontrollplan 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2020.  

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

Avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och 
att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen bidrar till att 
ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa 
för ögonen bedrivs effektivt och säkert. 

Planen för intern kontroll 2020 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 
arbetsområden som förvaltningen prioriterar för året: 

- Ekonomi och resursfördelning 

- Likvärdig utbildning  

- Former för uppföljning och kontroll i av privata utförare gällande 
vuxenutbildningen inklusive SFI 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-26, BOU 2019/00243 nr 58143 
– Plan för intern kontroll 2020 
– Reglemente för Intern kontroll 

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

Anders Ekelöf (SD) 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: 
Barn- och utbildningsnämndens revisor 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 42 Dnr 2020/00092  

Avgift för de barn i förskolan som rekommenderats att stanna 
hemma på grund av Corona 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheten att reducera avgiften för berörda familjer för 
perioden 19 mars till 3 april. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur avgiften för förskola och fritidshem kan hanteras i det fall 
regeringen beslutar att stänga alla förskolor och skolor.  

Sammanfattning  
För att minimera smittspridningen av Coronaviruset, så gick barn- och 
utbildningsförvaltningen den 19 mars 2020 ut med en rekommendation om 
att barn till föräldralediga vårdnadshavare bör stanna hemma. 
Rekommendationen gäller även barn som har sjuka syskon. 

Ordföranden ställer frågan hur förvaltningen ser på förskole- och 
fritidshemsavgiften. Verksamhetschef för förskolan informerar om att den 
tidigare rekommendationen från förvaltningen har tagits tillbaka och alla 
barn är nu välkomna tillbaka till sina förskolor.  

Vidare informerar verksamhetschefen att en avgiftsreducering kan bli 
aktuell för dem som är berörda under den aktuella perioden, den 19 mars till 
och med den 3 april. 

Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över avgiften för 
förskola och fritidshem kan hanteras.  

Ordföranden vill även att förvaltningen får i uppdrag att se över avgiften för 
förskola och fritidshem i det fall regeringen beslutar att stänga alla förskolor 
och skolor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att reducera avgiften för berörda familjer för 
perioden 19 mars till 3 april. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur avgiften för förskola och fritidshem kan hanteras i det fall 
regeringen beslutar att stänga alla förskolor och skolor 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 43 Dnr 2020/00093  

Lunch för gymnasieelever 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge kostenheten och 

gymnasiet i uppdrag att skyndsamt se till att de elever som går på Håbo 
kommuns gymnasium erbjuds lunch.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att samverka med övriga kommuner för att kunna ge samtliga 
gymnasieelever folkbokförda i Håbo kommun samma möjligheter att 
erbjudas lunch.  

Sammanfattning  
Ordföranden ställer frågan kring hur lunchen är organiserad för de 
gymnasieelever som studerar på distans. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att ett arbete kring detta har 
påbörjats. Skolan och kostenheten har en enkät till alla elever för att 
kartlägga behovet av att få lunch. I arbetet ser man bland annat över olika 
lösningar att organisera utdelning av mat. 

Ordföranden föreslår att nämnden ger kostenheten och gymnasiet i uppdrag 
att skyndsamt se till att de elever som går i kommunens gymnasieskola 
erbjuds lunch.  

Barn- och utbildningsnämnden vill samtidigt att förvaltningen undersöker 
möjligheten till samverkan med de kommuner som har elever folkbokförda i 
Håbo kommun, så att de eleverna erbjuds samma möjligheter till lunch.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordförandens förslag till beslut  

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge kostenheten och 
gymnasiet i uppdrag att skyndsamt se till att de elever som går på Håbo 
kommuns gymnasium erbjuds lunch.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
samverka med övriga kommuner för att kunna ge samtliga 
gymnasieelever folkbokförda i Håbo kommun samma möjligheter att 
erbjudas lunch.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut och finner att så sker.    
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 44 Dnr 2020/00091  

Möjlighet att ta in avgångselever på gymnasiet för 
klassrumsundervisning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att distansundervisning kan ske 

för elever inom den kommunala gymnasieskolan och Håbo kommuns 
vuxenutbildning, undantaget delar av gymnasiesärskolan, delar av SFI 
samt delar av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.  

Sammanfattning  
Ordförande ställer frågan kring möjligheten för avgångselever i gymnasiet 
att komma tillbaka för klassrumsundervisning. Detta för att säkerställa att 
eleverna klarar kunskapsmålen för att få sina slutbetyg. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att gymnasiet redan arbetar 
med frågan och har olika förslag på lösningar som kan bli aktuella. Innan 
förvaltningen vet vilken lösning som kan fungera för att avgångseleverna 
ska erbjudas att komma tillbaka, behöver förvaltningens jurist utreda frågan. 

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden, genom beslut på 
dagens sammanträde, öppnar upp för möjligheten till klassrumsundervisning 
för avgångselever i gymnasiet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att distansundervisning kan 
ske för elever inom den kommunala gymnasieskolan och Håbo 
kommuns vuxenutbildning, undantaget delar av gymnasiesärskolan, 
delar av SFI samt delar av yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut och finner att så sker.      
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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