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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 12 juni 2019, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gunilla Alm (L) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) §§ 71-85 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S) §§ 86-96 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Stefan Petrusson (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Zinaida Belonoshko (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Thomas Moore (SD) §§ 85-96 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola §§ 71-78 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola §§71-86 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Louise Wikström, förvaltningsjurist §§ 71-77 
Cajsa Melander, handläggare §§ 71-78 
Somir Sinharay, personalrepresentant Lärarförbundet 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Torsdagen den 20 juni 2019, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 71-96 
  
Ajournering 19:17-19:26, § 82 Kostnader för evakuering av Vibyskolan 
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BOU § 71 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1.  Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 20 juni kl. 15:00. 
2.  Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande ändringar: 
Ärendena 11- 15 flyttas och blir ärendena 2-6 samt att ärendena 8 och 9 
byter plats. 
 
Övriga ärenden anmälda: 
Besök av rektorer 
Schackklubb i skolan  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 
tillsammans med ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen 
för dagens sammanträde 
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BOU § 72 Dnr 2019/00085  

Godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk omsorg 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner och ger rätt till bidrag till 

ytterligare en verksamhet (Busbacken) i Håbo kommun för C Företaget 
Dagbarnvårdare (organisationsnummer 769615-0502), enligt 25 kap. 10 
§ skollagen (2010:800). Villkoren och förutsättningarna för beslutet om 
rätt till bidrag för ytterligare en verksamhet anges i beslutet. I övrigt ska 
verksamheten följa tillämplig lagstiftning. 

2. Beslut om godkännande och rätt till bidrag upphör inom ett år efter 
beslutsdatum för godkännandet om huvudmannen inte har startat upp 
verksamheten som ansökan avser. Därefter krävs en ny ansökan för 
verksamheten.  

Sammanfattning  
För att enskild ska bedriva annan pedagogisk omsorg i Håbo kommun krävs 
ett beslut om godkännande och rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § skollagen 
(2010:800). Håbo kommun utgår från de kriterier som är uppsatta för 
bidragsberättigad verksamhet inom pedagogisk omsorg enligt skollagen när 
kommunen tar ställning till ansökan. Bidraget som lämnas av kommunen 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp, 25 kap. 11 – 13 
§§ skollagen. Enligt 25 kap. 2 § första stycket skollagen ska kommunen 
sträva efter att erbjuda plats i pedagogisk omsorg om barnets 
vårdnadshavare önskar detta, samt ta skälig hänsyn till vilken 
verksamhetsform som vårdnadshavarna önskar. Utgångspunkten är att 
verksamheten ska kunna uppfylla de krav och kriterier som uppställs i 
skollagen. Andra kriterier som Håbo kommun tittar på är bland annat om 
huvudmannen har förutsättningar att driva en varaktig och stabil verksamhet 
med hänsyn till antalet barn och övriga ekonomiska förutsättningar. 

Ansökan har inkommit från C Företaget Dagbarnvårdare och avser 
godkännande och rätt till bidrag för ytterligare en pedagogisk omsorg i 
Håbo kommun. Ansökan avser verksamheten Busbacken. C Företaget 
Dagbarnvårdare godkändes som huvudman för annan pedagogisk omsorg 
under 2016 (BOU dnr 2016/00290). Beslutet omfattar endast prövningen av 
bidrag till utökad verksamhet i form av ytterligare en pedagogisk omsorg i 
Håbo kommun, Busbacken, med C Företaget Dagbarnvårdare som 
huvudman. 
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Beslutsunderlag 
– Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk 

omsorg, 2019-02-14  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för C-företaget  
Samordnare för resursfördelningsteamet 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 73 Dnr 2019/00086  

Godkännande och rätt till bidrag gällande fristående förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökning av verksamheten vid 

Täppans förskola i enlighet med ansökan. Villkoren och 
förutsättningarna för godkänd utökning och rätt till bidrag anges i 
beslutet. I övrigt ska huvudman och verksamhet följa tillämplig 
lagstiftning. 

2.  Beslut om godkännande av utökning av verksamheten med Täppans 
förskola villkoras med att den styrelsesuppleant som ingår i ägar- och 
ledningsprövningen, senast 2019-07-10 redovisar fullständigt underlag 
till barn- och utbildningsförvaltningen. Underlaget ska styrka att 
styrelsesuppleanten är lämplig enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

3.  Beslut om godkännande och rätt till bidrag för utökad verksamhet 
upphör inom ett år efter beslutsdatum för godkännandet, om 
huvudmannen inte har startat upp den verksamhet som ansökan avser. 
Därefter krävs en ny ansökan för verksamheten  

Sammanfattning  
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, 2 kap 5 § 
skollagen (2010:800). Godkännande lämnas om den enskilde genom 
erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att de enskilde i övrigt 
bedöms som lämplig. Utöver ovanstående krävs att verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt eller för den del av 
verksamheten som anordnas i det allmänna i den kommun där verksamheten 
bedrivs, enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen. 

Ansökan har inkommit från Tivoli förskolor AB (556798-1676), huvudman 
för Täppans förskola. Ansökan avser godkännande för att i en nybyggd del 
av förskolan starta ytterligare två avdelningar på Täppans förskola i Håbo 
kommun. Ansökan omfattar en utökning av Täppans förskola med 22 
platser i nybyggda lokaler. 

I samband med ansökan om att utöka verksamheten med 22 platser har 
Håbo kommun genomfört en ägar- och ledningsprövning av huvudman för 
Täppans förskola, enligt lagkraven i 2 kap. skollagen. I övrigt omfattar detta 
beslut endast prövningen av godkännande av utökad verksamhet vid 
Täppans förskola i enlighet med ansökan från Tivoli förskolor AB.  
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Beslutsunderlag 
– Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående 

förskola, 2019-02-14 
– Bilaga – Planritning, 2019-02-14 
– Bilaga 10 – Budget Täppan, 2019-02-14  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Täppans förskola (Tivoli förskolor AB) 
Samordnare för resursfördelningsteamet 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 74 Dnr 2019/00124  

Godkännande och rätt till bidrag gällande fristående förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner MåBra Förskolor AB 

(organisationsnummer 556725-1482) som enskild huvudman för 
förskola, enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Villkoren och 
förutsättningarna för beslutet om rätt till bidrag anges i beslutet. I övrigt 
ska huvudman och verksamhet följa tillämplig lagstiftning. 

2. Beslut om godkännande av MåBra Förskolor AB villkoras med att en 
godkänd ägar- och ledningsprövning är genomförd senast 2019-06-28. 
Underlaget i prövningen ska styrka att personerna i ägar- och 
ledningskretsen är lämpliga enligt 2 kap. 5 § skollagen. Bedömningen 
görs av barn- och utbildningsförvaltningen.  

3. Beslutet om godkännande upphör att gälla 1 september 2020. Därefter 
krävs en ny ansökan för verksamheten. 

Sammanfattning  
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, 2 kap 5 § 
skollagen (2010:800). Godkännande lämnas om den enskilde genom 
erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att de enskilde i övrigt 
bedöms som lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan 
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas enligt 2 kap 5 § andra och tredje 
stycket skollagen. Utöver ovanstående krävs att verksamheten inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt eller för den del av verksamheten som 
anordnas i det allmänna i den kommun där verksamheten bedrivs, enligt 2 
kap. 5 § fjärde stycket skollagen. 

Ansökan har inkommit från MåBra förskolor AB (organisationsnummer 
556725-1482). MåBra Förskolor AB är ett dotterbolag till Atvexa AB 
(organisationsnummer 556781-4024). Ansökan avser godkännande som 
enskild huvudman för förskola i Håbo kommun. Ansökan omfattar 
förskolan Väppeby med planerad start i augusti 2020. Förskolan är planerad 
för 8 avdelningar med 90 barn första året, därefter 120 barn från andra året. 
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Beslutsunderlag 
– Ansökan om godkännande av fristående förskola, 2019-04-11 
– Bilaga 13 – Kalkyl för Väppeby förskola, 2019-04-11 
– Komplettering – budget – godkännande och rätt till bidrag gällande 

fristående förskola, 2019-06-07 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för MåBra Förskolor AB 
Samordnare för resursfördelningsteamet 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 75 Dnr 2018/03650  

Godkännande och rätt till bidrag gällande fristående pedagogisk 
omsorg 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner och ger rätt till bidrag till 

Ströms Slott AB (organisationsnummer 556798-0676), enligt 25 kap. 10 
§ skollagen (2010:800). Villkoren och förutsättningarna för beslutet om 
rätt till bidrag anges i beslutet. I övrigt ska huvudman och verksamheter 
följa tillämplig lagstiftning. 

2.  Beslut om godkännande och rätt till bidrag upphör inom ett år efter 
beslutsdatum om huvudmannen inte har startat upp verksamheterna 
som ansökan avser. Därefter krävs en ny ansökan för verksamheterna.  

Sammanfattning  
För att enskild ska bedriva annan pedagogisk omsorg i Håbo kommun krävs 
ett beslut om godkännande och rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § skollagen 
(2010:800). Håbo kommun utgår från de kriterier som är uppsatta för 
bidragsberättigad verksamhet inom pedagogisk omsorg enligt skollagen när 
kommunen tar ställning till ansökan. Bidraget som lämnas av kommunen 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp, 25 kap. 11 – 13 
§§ skollagen. Enligt 25 kap. 2 § första stycket skollagen ska kommunen 
sträva efter att erbjuda plats i pedagogisk omsorg om barnets 
vårdnadshavare önskar detta, samt ta skälig hänsyn till vilken 
verksamhetsform som vårdnadshavarna önskar. Utgångspunkten är att 
verksamheten ska kunna uppfylla de krav och kriterier som uppställs i 
skollagen. Andra kriterier som Håbo kommun tittar på är bland annat om 
huvudmannen har förutsättningar att driva en varaktig och stabil verksamhet 
med hänsyn till antalet barn och övriga ekonomiska förutsättningar. 

Ansökan har inkommit från Ströms Slott AB. Ansökan avser rätt till bidrag 
för ett antal pedagogiska omsorger belägna i Håbo kommun. Ansökan 
omfattar åtta olika annan pedagogisk omsorg med totalt 40 platser, med 
Ströms Slott AB som huvudman. Vid tidpunkten för beslutet har Ströms 
Slott AB ännu inte rekryterat personal eller översett vilka lokaler som ska 
användas i verksamheten.  

Beslutsunderlag 
– Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande fristående 

pedagogisk omsorg, 2018-10-30 
– Komplettering – budget – rätt till bidrag för fristående pedagogisk 

omsorg, 2019-05-23 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Ströms Slott AB 
Samordnare för resursfördelningsteamet 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 76 Dnr 2019/00126  

Anmälan om att fristående pedagogisk omsorg stänger 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
C företaget har varit huvudman åt den fristående pedagogiska omsorgen 
Fyrklövern i Håbo kommun. C företaget har meddelat barn- och 
utbildningsförvaltningen att Fyrklövern ska stänga 5 augusti 2019.  

Verksamhetens godkännande och rätt till bidrag avslutas från 5 augusti 
2019.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-16, BOU 2019/00126 nr. 56176.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Representant för C Företaget (huvudman) 
Ansvarig för utbetalning av grundbelopp till fristående pedagogisk omsorg 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 77 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskola informerar om att det nu sker utvärderingar av 
verksamheterna för höstterminen 2018- vårterminen 2019 samt planering 
och organisering inför kommande hösttermin.  

Verksamhetschef för grundskola informerar om att grundskolorna nu har 
haft skolavslutningar och gör ett avslut på detta år. Ledningsgrupperna på 
skolorna har tittat på gemensamma utvecklingsområden och inför nästa läsår 
kommer skolorna att arbeta gemensamt med tillgängliga lärmiljöer. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att den nya 
byggentreprenören arbetar för fullt och att klassrummet snart är klart. 
Vidare informerar hon om att gymnasiet nu arbetar med att sprida 
information på olika sätt om det nya Barn- och Fritidsprogrammet som ska 
starta på Fridegårdsgymnasiet 2020. 

Verksamhetschefen för barn- och elevhälsa informerar om att barn- och 
elevhälsan nu utvärderar sin verksamhet. Denna utvärdering sker 
tillsammans med skolorna och förskolorna.  

Förvaltningschefen informerar om det intensiva arbetet som just nu pågår på 
förvaltningen inför sommaren och hösten. Verksamhetsplanen för barn- och 
utbildningsnämnden har påbörjats och kommer att pågå under hösten. 
Förvaltningschefen informerar även barn- och utbildningsnämnden om 
datum för höstens måldialog, där diskussioner kring verksamhetsplanen 
kommer att föras. 

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som 
genomfördes tillsammans med BunSam gällande Uppehållsåret och 
Arbetstidskompensation för de som håller i utställningar/föreläsningar på 
HETT-mässan. Förvaltningschefen har även haft ett informationsmöte med 
BunSam för att informera om verksamhetsanalysen inför budget 2020 och 
det förväntade arbetet för en budget i balans.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2018/04220 nr. 56281.  
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 78 Dnr 2019/00146  

Matematiksatsning för elever i årskurs F-3 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå i satsningen för 

förskoleklass till årskurs tre, ”Styrning och ledning- Matematik” 
anordnat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationellt 
centrum för matematik (NCM). 

2.  Barn- och utbildningsnämnden utser Sofie Bergengren (MP) till 
ordinarie och Helene Cranser (S) till ersättare för deltagande på 
nätverkskonferenser inom satsningen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen ser en fortsatt utmaning gällande 
matematikresultaten i Håbo kommuns kommunala grundskolor. Utökning 
av tiden för matematiklektioner och fortbildning av lärare via skolverkets 
moduler är insatser som genomförts, vilket har gett begränsade resultat.  
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att en mer kraftfull insats behöver 
göras. 
 
Därför föreslår förvaltningen att nämnden ingår i ett projekt som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM) erbjuder.  

Projektet har som målsättning att utifrån vetenskaplig grund förbättra 
matematikundervisningen för eleverna i årskurs F-3. Arbetet är inriktat på 
styrning och ledning, undervisning och kompetensutveckling för lärare. 

Satsningen pågår läsåren 2019/2020 och 2020/2021.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-29, BOU 2019/00146 nr. 56442. 
– Inbjudan till ”Styrning och ledning- Matematik”. 
– Villkor för deltagande ”Styrning och ledning- Matematik”.  

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

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

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Carl- Johan Torstenson (M) nominerar Sofie Bergengren (MP) som 
ordinarie deltagare för nätverkskonferenser inom satsningen. 

Anna Larsson (S) nominerar Helene Cranser (S) som ersättare för 
deltagande på nätverkskonferenser inom satsningen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå i 
satsningen för förskoleklass till årskurs tre, "Styrning och ledning- 
Matematik" anordnat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Nationellt centrum för matematik (NCM). 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden utser Sofie 
Bergengren (MP) till ordinarie deltagare och Helene Cranser (S) som 
ersättare för deltagande på nätverkskonferenser inom satsningen.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Berörda representanter 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer- kommunal grundskola 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 79 Dnr 2019/00120  

Projekt: Viby skola och förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att pågående projekt Viby skola 

och förskola avbryts.  
2.  Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef att beställa en ny 
behovsanalys av lokalförsörjningschefen.  

Sammanfattning  
Projekt Viby består ursprungligen av att addera en skolrestaurang med 
tillagningskök och att ersätta två temporära förskolelokaler med en 
permanent byggnad. Erforderliga ombyggnationer i befintlig skola, samt att 
skapa en säker trafiksituation kring skolan ingår också i projektet. 

En fuktinventering inför ombyggnationen visar att det finns fuktangrepp 
både i skolan och i förskolan. I skolbyggnaden är angreppen omfattande. 
Fuktproblematiken gör att kostnaderna för byggprojektet kommer att öka. 

Mot bakgrund av ovanstående ser barn- och utbildningsförvaltningen två 
alternativ: 

1. Fortsätta projektet enligt ursprungsplan och vidta erforderliga 
åtgärder med anledning av de fuktangrepp som finns på skolan och 
på förskolan. 

2. Avbryta projektet och beställa en ny behovsanalys av 
lokalförsörjningschefen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar alternativ 2 med anledning av 
att det pågående projektets budget behöver utökas och att samtliga 
omständigheter inte går att urskilja förrän rivningsarbetena är påbörjade, 
vilket skapar en osäkerhet i kostnadsberäkningen. Utöver detta ökar behovet 
av förskole- och skolplatser i snabb takt och i en ny behovsanalys kan även 
detta tas i beaktande. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-13, BOU 2019/00120 nr. 56323. 
– Fuktinventering Viby skola. 
– Fuktinventering Viby förskola. 
– Presentation gällande Viby.  
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
Lokalförsörjningschef 
Förskolechefer 
Rektorer i grundskolan 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 80 Dnr 2019/00141  

Projekt: Västerängsskolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beställningen av kök, matsal 

och café avslutas. 
2.  Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef att beställa en förstudie av 
lokalförsörjningschefen.  

Sammanfattning  
En utredning av Västerängsskolans behov av nytt kök, matsal och café 
gjordes 2015 och en budgetram på 27,8 Mkr beslutades för att uppföra en ny 
byggnad mellan skolan och sporthallen. Inom ramen för projektet och 
beslutad budget planerades även ombyggnation av nuvarande kök till en sal 
för hem- och konsumentkunskap. Budget skulle också täcka en trafiklösning 
i form av varutransporter, avfallshantering samt hämta/lämna zoner. Målet 
var att utförandet skulle vara klart 30 juni 2017. 

Syftet med ombyggnationen var att få en fullskalig skola med tillagningskök 
och en sal avsedd för hem- och konsumentkunskap. 

Projektet har inte startat och behoven har förändrats sedan beslutet togs 
2015. Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2018-2028 
visar att det finns ett ökat behov av skolplatser särskilt i de centrala delarna 
av Bålsta. Med anledning av detta behöver behovet utredas vidare i en ny 
behovsanalys. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår av detta skäl att 
beställningen av kök, matsal och café avslutas och att en ny behovsanalys 
beställs.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-13, BOU 2019/00141 nr. 56320. 
– Beslut 2015/00869. 
– Tjänsteskrivelse angående Västerängens kök 17 nov 2015.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
Lokalförsörjningschef 
Rektorer i grundskolan 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 81 Dnr 2019/00144  

Projekt: Gröna Dalens förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beställer en tillbyggnad av Gröna Dalens 

förskola med två avdelningar av Tekniska nämnden.  

Sammanfattning  
Behovet av förskoleplatser ökar och en planerad tillbyggnad av Gröna 
Dalens förskola finns sedan tidigare.  

Tillbyggnaden behöver ske snarast möjligt för att tillgodose behovet av 
platser. Barn- och utbildningsnämnden beställer en tillbyggnad med två 
avdelningar på Gröna Dalens förskola av Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-27, BOU 2019/00144 nr 56432. 
– Lokalförsörjningsplan 2018-2028 Barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 82 Dnr 2019/00143  

Kostnader för evakuering av Vibyskolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om 

utökad budget för att täcka evakueringskostnader på Vibyskolan.  

Sammanfattning  
Evakuering av samtliga verksamheter på Vibyskolan sker från höstterminen 
2019. Inom ramen för det pågående byggprojektet på Viby har en 
fuktinventering gjorts i syfte att kartlägga byggnadens skick. 
Fuktinventeringen visar att det finns omfattande fuktproblem i grunden, 
vilket påverkar inomhusmiljön. 

Barn- och utbildningsnämnden får en oförutsedd kostnad, 8 670 000 kr 
fördelad på 3 år, som inte är budgeterad. 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-15, BOU 2019/00143 nr. 56356. 
– Fuktinventering Rapport Viby.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 83 Dnr 2019/00136  

Ekonomiskt nuläge 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen av det ekonomiska 

läget för maj månads uppföljning.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att 
inkomma med förslag till effektiviseringar. Eftersom månadsuppföljningen 
för maj månad inte blir klar i skrift, sammanfattar ekonomen muntligt hur 
det ekonomiska läget ser ut efter effektiviseringarna.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-16, BOU 2019/00136 nr. 56388.  
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 84 Dnr 2019/00140  

Redovisning av föreslagna åtgärder för verksamheten för en 
budget i balans 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Barn och utbildningsnämnden redovisade i delårsuppföljningen för mars en 
prognos på minus 15,5 miljoner kronor.  Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade den 8 maj 2019 (§ 58) att barn- och utbildningsförvaltningen ska 
redovisa förslag på åtgärder för verksamheten för en budget i balans, med 
undantag för kostnader som kan hänföras till ej budgeterade volymökningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar föreslagna åtgärder för en 
budget i balans muntligen för barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-13, BOU 2019/00140 nr. 56321.  
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 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 85 Dnr 2019/00148  

Verksamhetsanalys 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i budgetförslaget blivit kompenserad 
för demografiska förändringar, löneökningar, prisjusteringar och statsbidrag 
med totalt cirka 29 miljoner kronor.  
Med hänsyn taget till både kompensation (29,0 mkr) och 
effektiviseringskrav (10,0 mkr) ökar budgeten 2020 för barn- och 
utbildningsförvaltningen enligt förslag med cirka 19 miljoner kronor, vilket 
innebär en kostnadsökning netto med 3,3 procent i förhållande till budget 
2019 inklusive effektivisering om cirka 1,7 procent.  
Utökningen ska täcka ökade kostnader för fler barn och elever, ökade löner, 
driftskostnader för nya lokaler, kostnader i samband med förändrade lagar 
och förordningar, eventuella förändringar i verksamheten samt 
kapitalkostnader för investeringar och verksamhetsanpassningar. 
Förvaltningen beräknar att kostnader som kan härledas till förändringar i 
lagar, förordningar och övriga förändringar motsvarar cirka 13 miljoner 
kronor, vilket måste hanteras i den fortsatta budgetprocessen.  
Förvaltningen kommer fortsätta att se över och organisera verksamheterna 
mer kostnadseffektivt, med fokus på grunduppdraget. Dialog kommer att 
föras löpande med barn- och utbildningsnämnden samt 
arbetstagarrepresentanter. 
Även effektiviseringar av verksamhet genom synergilösningar mellan 
förvaltningar kommer att ses över. Dialog kommer att föras kring 
omfördelningar, och effektiviseringar i kommunledningsgruppen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-29, BOU 2019/00148 nr 56450. 
– Underlag till budget och mål 2020, plan 2021-2022 samt 

verksamhetsanalys.  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 86 Dnr 2019/00041  

Förändrat utbud på gymnasiesärskolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra programutbudet på 

Fridegårdsgymnasiets gymnasiesärskola från och med läsåret 2019-2020 
genom att avveckla Programmet för hantverk och produktion. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta Programmet för vård, 
hälsa och omsorg. Programmet kommer att erbjudas elever vid 
gymnasieantagningen inför läsåret 2020-2021.   

Sammanfattning  
Sedan läsåret 2017-2018 har inga elever sökt till Programmet för hantverk och 
produktion. Inga elever studerar innevarande läsår på programmet. Skälet är att 
det är mycket svårt för gymnasiesärskolans elever att få någon form av 
anställning inom yrkesområdet.  
 
Programmet för vård, hälsa och omsorg erbjuder större möjligheter till arbete, 
främst inom förskola, fritidsverksamhet, sjukvård, äldrevård samt inom 
omsorgen.  
 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 
Programmet för vård, hälsa och omsorg från och med läsåret 2020-2021.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-29, BOU 2019/00041 nr. 56238. 
– Programplan/studieplan och sekvensering av aktuella kurser.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 87 Dnr 2019/00133  

Plan för uppföljning och insyn av privata utförare 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Plan för uppföljning och insyn av 

privata utförare i barn- och utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för verksamheter 
som utförs av privata utförare på uppdrag av huvudmannen. 
Utgångspunkten för uppföljning och insyn av privata utförare är att 
säkerställa att kvaliteten håller avtalad nivå och i övrigt uppfyller de lagar 
och förordningar som styr den verksamhet som huvudmannen ansvarar för. 
 
Plan för uppföljning och insyn av privata utförare innehåller en mall för hur 
uppföljning och insyn av privata utförare ska genomföras samt vilka 
områden uppföljningen omfattar. 
  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-14, BOU 2019/00133 nr 56328. 
– Plan för uppföljning och insyn av privata utförare i Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef gymnasiet 
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BOU § 88 Dnr 2019/00054  

Kontaktpolitiker inom skola och förskola, mandatperioden 2018-
2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa kontaktpolitiker till 

verksamheter inom ramen för barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 

2.  Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till riktlinjer för 
kontaktpolitiker mandatperioden 2018-2022. 

3.  Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ska så snart 
som möjligt, dock senast 19 juni, meddela nämndsekreteraren vilka 
förskolor/skolor, utifrån områdesindelningen, de önskar vara 
kontaktpolitiker för i 1:a, 2:a och 3:e hand. 

4.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att systemet med 
kontaktpolitiker utvärderas under hösten 2022, inför kommande 
mandatperiod.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, ordinarie och ersättare, har bland 
annat till uppgift att på olika sätt hålla sig informerade om verksamheten. 
Som en del i uppdraget kommer barn och utbildningsnämnden att under 
mandatperioden 2018-2022 utse kontaktpolitiker för kommunens förskolor 
och skolor.   

Uppdraget som kontaktpolitiker innebär bl.a. att vara brobyggare mellan 
vårdnadshavare, barn- och elever, verksamhet och politisk organisation. 

Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om riktlinjer för 
kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämnden, mandatperioden 2018-
2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har att meddela 
nämndsekreteraren vilka förskolor och skolor utifrån områdesindelningen, 
de önska vara kontaktpolitiker för i 1:a, 2:a och 3:e hand, senast 19 juni. 
Barn och utbildningsförvaltningens plan är att meddela nämnden 
fördelningen senast 30 juni 2019.   

I syfte att ta lärdom av och utveckla systemet med kontaktpolitiker, föreslår 
förvaltningen att en utvärdering ska äga rum under hösten 2022. 
Utvärderingen ska belysa upplevelsen hos såväl kontaktpolitiker som 
verksamhet.   
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-10, BOU 2019/00054 nr. 56304. 
– Riktlinjer för kontaktpolitiker, 2019-01-25, BOU 2019/00054 nr. 55355. 
– Områdesindelning   
______________ 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer och förskolechefer i kommunala och fristående verksamheter i 
Håbo kommun 
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BOU § 89 Dnr 2019/00123  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 

delegationsordningen att gälla från och med 12 juni 2019.   

Sammanfattning  
En översyn av delegationsordningen har gjorts där lagrum, vidaredelegat, 
ersättare samt instans för överklagande i alla ärenden setts över och 
uppdaterats utifrån gällande lagar och regler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en revidering av ärenden i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden utifrån denna 
översyn.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00123 nr. 56288. 
– Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Webbredaktör  
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BOU § 90 Dnr 2019/00053  

Balanslista 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner balanslistan för hösten 2018-

våren 2019. 
2.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att balanslistan redovisas två 

gånger per år, i juni och december.  

Sammanfattning  
Balanslistan redovisar det faktiska förhållandet över pågående och 
redovisade ärenden samt är en kontroll av de ärenden som barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen att verkställa och återrapportera. Balanslistan redovisar 
även de uppdrag som nämnden ger förvaltningen. 

För att barn- och utbildningsnämnden ska få en bättre överblick över de 
uppdrag som pågår och har avslutats under året föreslår förvaltningen att 
balanslistan redovisas två gånger per i år, i juni och i december. Under året 
är det ärendena ”Uppdragslista” och ”Remitterade motioner och 
medborgarförslag” som löpande redovisar dessa ärenden. 

Den redovisande balanslistan visar pågående och redovisade ärenden för 
hösten 2018- våren 2019.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00053 nr. 56286. 
– Balanslista hösten 2018- våren 2019.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 91 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen beslutar att 

deltagande på temamöte Effektiv och nära vård, Håbo sker frivilligt och 
utan arvode. 

2.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Rasmus Kraftelid (M), 
representant för styrgruppen närvårdssamverkan deltar på temamöte 
Effektiv och nära vård, Håbo med arvode.   

3.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kunskaps- och 
inspirationsdagen om Agenda 2030 och regional hållbar utveckling den 
4 september 2019 sker frivilligt och utan arvode.  

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.    

Förvaltningschefen informerar om att Region Uppsala bjuder in till en 
kunskaps- och inspirationsdag om Agenda 2030 och regional hållbar 
utveckling den 4 september 2019. Inbjudan och anmälningsformulär 
kommer senare, men förvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om deltagande på dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00033 nr. 56282. 
– Inbjudan temamöte Effektiv och nära vård, Håbo.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 92 Dnr 2019/00034  

 Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Johan Jakobsson (C) informerar om den föreläsning som han deltog på om 
antisemitism, Förintelsen och rasism och som baserades på det studiebesök 
som elever från Gröna Dalen varit på i Auschwitz. På föreläsningen deltog 
även elever från årskurs 7 till 9 samt BålstaDirekt. Han informerar om att 
samtliga som var där upplevde föreläsningen väldigt intressant. 

Barn- och utbildningsnämnden har blivit inbjudna av förvaltningen till 
Frösundaviks förskola. Några ledamöter och ersättare hade inte möjlighet att 
delta, så Sofie Bergengren (MP) redogör kort för nämnden om besöket samt 
hur förskolan arbetar med hållbar utveckling och likvärdighet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00034 nr. 56283.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 93 Dnr 2019/00046  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

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.   

De beslut som fattades under perioden 2019-04-09-2019-05-13 gäller: 

Läsårstider 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 

Grundbelopp fristående grundskola  

Delegationsbeslut i klagomålsärende 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 5 år 

Mottagande av elev från annan kommun i grundsärskola (fria valet) 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00046 nr. 56284. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-04-09- 2019-05-13.  
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 94 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är sammanställningar av incidentrapporter, 
skolinspektionsärenden, klagomålsärenden och tillbud- och skaderapporter. 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 maj 2019 (§ 66) att ersätta 
listan över incidentrapporter med en analysrapportering från och med 
december 2019 samt att den sista rapporteringen genom listor sker i juni 
2019. Ärendet Anmälningsärenden kommer fortsättningsvis innehålla 
rapportering över klagomålsärenden och skolinspektionsärenden. 

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-05-07, BOU 2019/00047 nr. 56285. 
– Incidentrapport 2019-04-09-2019-05-13. 
– Tjänsteanteckning Redovisning av Skolinspektionsärenden - maj. 
– Tjänsteanteckning Redovisning av Klagomålsärenden- maj.  
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 95 Dnr 2019/00151  

Besök av rektorer 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) informerar om att hon noterat att det på incidentrapporterna 
nu har kommit många nya rektorer ute i verksamheterna och önskar att 
rektorerna kommer till nämndens sammanträden och presenterar sig. 

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har planerat in besök av 
rektorerna med start på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
oktober.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-12  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 96 Dnr 2019/00152  

Schackklubb i skolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Zinaida Belonoschko (SD) har varit i kontakt med rektorn på 
Västerängsskolan och Carl Fredrik Johansson, som sysslar med skolklubbar 
i Uppland om att starta en schackklubb på skolorna i Håbo. Hon upplever att 
det finns ett intresse för spelet bland barn och unga och ställer frågan om 
vem som ansvarar för att starta dessa klubbar. Skulle skolorna vara 
intresserade av att starta en schackklubb, så bidrar Sveriges Schackförbund 
med bland annat 20 schackspel och ett instruktionsmaterial som är speciellt 
framtaget för pedagoger i skolan. Mer information om detta finns på 
Sveriges Schackförbunds hemsida. 

Förvaltningschefen och ordföranden informerar om att det inte är ett ärende 
för barn- och utbildningsnämnden utan ligger inom ramen för rektorernas 
ansvarsområde.  
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