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BOU § 47 Dnr 2016/00007  

Information från förvaltningsledningen  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ann-Charlotte Faleke, projektledare #jagmed och samordnare för 
nyanlända, presenterar sig 

Arbetsmiljöåtgärder på Futurum och Fridegårdsskolan 

När det gäller Futurum utreds fyra alternativa lösningar; renovera, riva och 
bygga nytt eller upphandla fabriksbyggda skolmoduler, helt eller delvis. 

Förslagen kommer förhoppningsvis att behandlas och beslutas genom ett 
beslut av kommunstyrelsens ordförande innan midsommar. 

Förskoleplatser inför höstterminen 2016 

Förvaltningschefen informerar om att det är något fler barn än förväntat. 
Skeppsgården öppnar och Talltorp används under hösten 2016 och våren 
2017.  

På Annehills förskola installeras nytt värmesystem och verksamheten 
evakueras under ca sex månader till Skeppsgårdens lokaler. 

Preliminär betygsrapport vårterminen 2016 

Utvecklingsledaren presenterade betygsresultaten för åk 9. 

Leda för resultat 

Förvaltningschefen informerar att ledningsgruppen ingår i ett projekt som 
handlar om att hitta arbetssätt att förbättra resultaten i skolan. Återkommer 
till nämnden med rapport i höst.  

Kämpe-enheten byter namn till Fridegård AST.  

Kämpe byter namn till Fridegårdsgymnasiets AST-program. Skolledningen 
berättar om den dialog bland personal, elever och skolledning som lett fram 
till att man nu byter namn.   

Biträdande rektor Anders Olsson informerar om upphandling av SFI med 
Upplands-Bro kommun. Ett av de upphandlade utbildningsanordnarna inom 
vuxenutbildning erbjuder SFI-undervisning i Håbo kommun. Detta innebär 
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att SFI-elever i höst kan göra valet om man vill läsa i Upplands-Bro eller i 
Håbo.  

Galaxen läsåret 2016/2017 och därefter 

Särskild undervisningsgrupp gemensam för grundskolorna i Bålsta finns på 
Sjövägen. Eventuellt en kvarvarande elev höstterminen 2017. Uteblivet 
behov gör att Galaxen i dagsläget ser ut att läggas ned från och med 
höstterminen 2017.  

Redogörelse efter partsamverkan i BunSam 

Förvaltningschefen redogjorde för partsamverkan i BunSam. Fackliga 
representanter hade inga invändningar mot de förslag till beslut som gäller 
alla ärenden i nämnden. En bilaga delades det ut med information om 
statsbidrag från migrationsverket och övriga statsbidrag.    

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 3, 2016-06-08, BOU 2016/00007 nr 24144 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-09, BOU 2016/00007 nr 23387 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 48 Dnr 2016/00008  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

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

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän 
och ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

De delegationsbeslut som fattats under perioden 2016-03-31--2016-05-16 
gäller: 

Beslut om kontant reseersättning och inackorderingsbidrag för 
gymnasiet/komvux 2016-2017 

Beslut om skolskjuts 2015/2016 

Beslut om skolskjuts 2016/2017 

Beslut i tillsynsärende för fristående verksamhet, Raoul Wallebergs förskola 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, fria valet, grundskola 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, särskilda skäl, 
grundskola 

Beslut om mottagande av barn från annan kommun, fria valet, förskola 

Beslut om mottagande av sökande Vux, Håbo kommun - Upplands-Bro 
kommun 

Beslut om mottagande av sökande Vux, Järfälla Kommun 

Beslut om ersättning med grundbelopp till gymnasieskola i annat land 

Beslut om grundbelopp, fristående grundskola 

Beslut om att genomföra skolplikten på annat sätt 

Beslut om beviljad ansökan NTI-skolan 
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Beslut om avslagen ansökan NTI-skolan 

Beslut om avslagen ansökan MedLearn 

Beslut om avslagen ansökan SVOK 

Beslut om ansökan SFI 

Beslut om förlängd studietid, Kämpe 

Beslut om ansökan IM Språkintroduktion 

Beslut om avslagen ansökan Yrkesplugget 

Beslut om tilläggsbelopp, modersmål, grundskola 

Yttrande vid elevs begäran att gå ett nationellt program i annan kommun 

Interkommunal placering i Järfälla kommun 

Beslut om förlängd skolplikt 

Beslut vid elevs begäran att gå ett nationellt program i annan kommun 

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 4, 2016-05-30, BOU 2016/00008 nr 23977 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-18, BOU 2016/00008 nr 23646 
– Sammanställning av delegationsbeslut 2016-03-31—2016-05-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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BOU § 49 Dnr 2016/00009  

Anmälningsärenden 

Beslut 

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

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 
skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 
till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 
intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 
de inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 5, 2016-05-30, BOU 2016/00009 nr 23979 
– Tjänsteskrivelse, 2016-06-20, BOU 2016/00009 nr 23738 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2016-03-31--2016-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 50 Dnr 2016/00012  

Månadsuppföljning april 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning april 
2016. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 
föreslagna budgetjusteringar mellan verksamheterna. 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget 
i balans.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 524 tkr. De 
största underskotten återfinns inom förskoleverksamheten, 
fritidshemsverksamheten och grundskoleverksamheten. Samtidigt finns det 
fortsatt stora överskott inom gymnasieverksamheten och 
förskoleklassverksamheten.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag att justera den 
ekonomiska obalansen mellan verksamheterna och genomföra åtgärder samt 
att verka för en budget i balans.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 6, 2016-06-08, BOU 2016/00012 nr. 24146 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-18, BOU 2016/00012 nr 24110 
– Månadsuppföljning april 2016 (Barn- och utbildningsnämnd)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning 
april 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna 
budgetjusteringar mellan verksamheterna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget i 
balans 
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BOU § 51 Dnr 2016/00290  

Godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk omsorg  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beviljar godkännande och rätt till bidrag för 
C Företaget organisationsnummer 769615-0502, enligt 25 kap. 10 § 
skollagen. Villkoren och förutsättningarna för beslutet om godkännande och 
rätt till bidrag anges i beslutet. I övrigt ska verksamheten följa tillämplig 
lagstiftning. 

Beslut om godkännande och rätt till bidrag upphör ett år efter beslutsdatum 
för godkännandet om huvudmannen inte har startat upp verksamheten. 
Därefter krävs ny ansökan och ett nytt beslut om godkännande och rätt till 
bidrag.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Owe Fröjds 
tilläggsyrkanden.  

Sammanfattning  
För godkännande och rätt till bidrag krävs ett beslut från Håbo kommun. 
Huvudmannen för verksamheten har inkommit med en ansökan om 
godkännande och rätt till bidrag till Håbo kommun. Håbo kommun utgår 
från de kriterier som är uppsatta för bidragsberättigande verksamhet inom 
pedagogisk omsorg enligt skollagen (2010:800) när kommunen tar ställning 
till ansökan. Bidraget som lämnas av kommunen består av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett 
barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önska 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 att huvudmannen har förutsättningar att driva en varaktig 
och stabil verksamhet med hänsyn till antal barn och ekonomiska 
förutsättningar.  

Ansökan har inkommit från C Företaget. Verksamheten startade 2002 och 
registrerades hos Skatteverket 2007 och bedriver idag åtta fristående 
förskolor, en öppen förskola samt flertalet verksamheten inom pedagogisk 
omsorg i 13 kommuner runt om i Sverige. Ansökan avser uppstart av en 
pedagogisk omsorg i Håbo kommun, med C Företaget som huvudman. C 
Företaget ansvarar enligt uppgift i ansökan för ekonomi, administration, 
juridik och det systematiska kvalitetsarbetet för verksamheternas räkning.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk 
omsorg (2016-02-22) 
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Bilagor till ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande 
pedagogisk omsorg (2016-02-22) 
Kontroll hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (2016-03-22) 
Begäran om komplettering (2016-03-23) 
Komplettering av ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande 
pedagogisk omsorg (2016-04-12) 
Komplettering, ekonomisk kalkyl (2016-04-25) 
Komplettering, Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
(2016-04-25) 
Ang. kompletteringar (2016-04-28) 
Kompletteringar av Sekretess och tystnadsplikt (2016-04-29)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beviljar godkännande och rätt 
till bidrag för C Företaget, enligt 25 kap. 10 § skollagen. Villkoren och 
förutsättningarna för beslutet om godkännande och rätt till bidrag anges i 
beslutet. I övrigt ska verksamheten följa tillämplig lagstiftning. 

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

Owe Fröjd (Båp) Yrkar på tillägg till förvaltningens förslag till beslut om 
ändringar i tjänsteskrivelsen och i underlaget: 

1. Organisationsnummer ska införas i beslutssatsen  
2. På matsedeln i pedagogisk omsorg ska frukost, lunch och mellanmål 
inom olika tidsintervall finnas med.  
3. Håbo kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att en enskild 
huvudman som är verksam i Håbo ska följa det som gäller för maxtaxan. 
Inga andra avgifter får debiteras vårdnadshavarna av den fristående 
huvudmannen.  

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tillägget och finner att så 
sker. 

    .               

___________ 
Beslutet skickas till: 
C Företaget 
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BOU § 52 Dnr 2016/00292  

Genomlysning och förslag till åtgärder utifrån betygsresultaten 
höstterminen 2015, Gransäterskolan och Gröna Dalen 

Beslut 

1. Nämnden noterar åtgärderna som vidtagits och uppmanar förvaltningen 
att fortsätta med arbetet att genomlysa resultaten och föreslå åtgärder 
som revideras under hösten.  

Sammanfattning  
Detta är en första rapport kring de åtgärder som är vidtagna utifrån det 
uppdrag som förvaltningen fick på nämndsammanträdet 23 mars 2016. 
Uppdraget går ut på att genomlysa och ta fram förslag till åtgärder  

av betygsresultaten på Gransäterskolan och Gröna Dalen.  

 

De första åtgärder som är vidtagna för Gransäterskolans del är:  

 

Att genomföra en djupare analys av vad resultaten beror på. 

Att prioritera skolans lärare till Skolverkets kompetensutveckling 
”Läslyftet” (Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för 
lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers 
läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i 
undervisningen.) 

Att använda vår matematikutvecklare för att analysera 
matematikundervisningen och eventuellt handleda lärarna som undervisar i 
matematik i de tidigare skolåren. 

Att avsätta centrala medel för att kunna anställa en socialpedagog eller 
specialpedagog beroende på vad analysen kommer fram till att det finns 
behov av. 

Att ge de lärare som deltar i kommunens kompetenssatsning på att ge lärare 
fler och bättre verktyg för att arbeta med elever i behov av stöd 
(Inkluderingsutbildningen) handledning från elevhälsan mellan 
utbildningstillfällena. 
 

De första åtgärderna som är vidtagna för Gröna Dalens del är: 
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Ny ledning gör nya analyser av vad resultaten beror på. 

Att prioritera skolans lärare till Skolverkets kompetensutveckling 
”Läslyftet”.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 8 
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 21,2016-03-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Nämnden noterar åtgärderna som vidtagits och uppmanar 
förvaltningen att fortsätta med arbetet att genomlysa resultaten och föreslå 
åtgärder.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorerna på Gransäterskolan och Gröna Dalen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 53 Dnr 2016/00033  

Uppföljning av statsbidrag 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en aktuell sammanställning 
över sökta och eventuellt beviljade statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 9, 2016-05-31, BOU 2016/00033 nr 24037 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-23, BOU 2016/00033 nr 23766 
– Utredning ”Statsbidrag 2016”  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 54 Dnr 2016/00904  

Uppföljning av teknikprogrammets fjärde år i samarbete med 
Uppsala kommun 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en 
uppföljning våren 2017.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har som underlag i ärendet utrett förutsättningarna för att 
starta ett fjärde år på gymnasiets teknikprogram. 

Bedömningen från förvaltningen och skolledningen vid Fridegård är att det 
behövs en full klass för att det ska vara möjligt rent budgetmässigt att starta 
ett fjärde år här i Håbo.  

För eleverna på teknikprogrammet är det av mycket stort värde att de redan 
tidigt under sin skoltid få möjlighet till information, studiebesök och utbyte 
med en skola som har det fjärde året. På detta sätt kan de planera sin 
gymnasieutbildning och fortsatta studier.  

För att öka intresset bland skolans teknikelever tog Fridegårdsgymnasiet 
kontakt med Fyrisgymnasiet i Uppsala, som har ett fjärde år, inför läsåret 
2015/16. Inriktningen var att intressera eleverna i framförallt åk tre på 
Teknikprogrammet för att fortsätta ett fjärde år, eventuellt då i Uppsala. 

Under detta år har lärarna diskuterat ett fjärde år med nuvarande åk tre men 
eleverna har varit tydliga med att de inte avser att fortsätta ett fjärde år. Det 
har därmed inte varit aktuellt med ett samarbete med Fyrisgymnasiet under 
detta läsår. I nuvarande lägre årskurser finns dock ett uttalat intresse vilket 
innebär att samarbete kommer att inledas under starten av kommande läsår.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 10, 2016-05-31, BOU 2016/00904, nr 24014 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-09, BOU 2016/00904 nr 23377 
– Skolnämndens protokoll § 87, 2015-06-17 

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

Barn-  och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en 
uppföljning våren 2017.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Rektor Fridegårdsgymnasiet 

Biträdande rektor, teknikprogrammet Fridegårdsgymnasiet 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 55 Dnr 2016/00020  

Aktuell information om flyktingsituationen i Håbo kommun 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för mottagandet av flyktingar i 
Håbo kommunala skolor. Antalet nya asylsökande barn som flyttat till Håbo 
har minskat kraftigt under våren. Det finns dock en stor osäkerhet i 
prognoserna båda på nationell och lokal nivå. Håbo kommuns mottagande 
har hittills handlat till stor del om asylsökande ensamkommande 
flyktingbarn. Under hösten 2016 förväntas fler vuxna flyktingar med 
uppehållstillstånd flytta till kommunen för etablering i samhället.   

Förvaltningen fortsätter under 2016 att arbeta med rutiner för att skapa ett 
bra mottagande i kommunens skolor. En samordnare har anställts från maj 
för att samordna ledningsgruppens arbete med nyanlända.  

Kommunen deltar i samverkan med flera kommuner i Stockholms län som 
bland annat har till syfte att öka tillgängligheten och kvaliteten på 
studiehandledning och modersmålsundervisning.  

De nyanlända barn som behöver det kommer under sommaren erbjudas 
sommarskola i tre veckor i juli för det inte ska bli för stort uppehåll i deras 
språkträning.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 11, 2016-05-31, BOU 2016/00020 nr. 24032 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-11, BOU 2016/00020 nr 24032  
– Rapport, 2016-05-11 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Samordnare för mottagande av nyanlända elever 

Handläggare nyanlända elever 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 56 Dnr 2016/00572  

Remiss: Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2010-2015 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
återrapportering och överlämnar den som svar på remiss: Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
ett sammanfattande styrdokument för förvaltningens arbete mot 
kränkande behandling/diskriminering våren 2017. 

3. I samband med läsårsstart 2017/2018 är styrdokumentet implementerat 
och gällande.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 (§ 32) att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 
återkomma med en komplett lista och analys över verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2010 till 2015. 

Kommunstyrelsens kansli har sammanställt en lista över fullmäktiges beslut 
som fattats under perioden som innebär verkställighet och begär nu svar från 
respektive nämnd kring hur status för verkställigheten hos nämndens 
respektive beslut ser ut. 

Barn- och utbildningsnämnden har enligt sammanställningen att 
återrapportera verkställigheten av fem fullmäktigebeslut, fyra motioner och 
ett medborgarförslag. 

Förvaltningen har enligt tidigare verkställighetsrapportering återrapporterat 
att fyra fullmäktigebeslut har verkställts. För dessa har nämnden att ta 
ställning till om tidigare svar är korrekt och vid nej ange ny kommentar. 

Motion Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning har enligt tidigare 
verkställighetsrapportering inte rapporterats som verkställd. Nämnden har 
att ta ställning till om fullmäktiges beslut vid denna återrapportering är att 
anse som verkställd och vid nej ange kommentarer för varför inte så skett. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
förvaltningens återrapportering och överlämnar den som svar på remiss: 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 12, 2016-05-31, BOU 2016/00572 nr 24034 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-17, BOU 2016/00572 nr 23638 
– Remiss: Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

2010-2015, KS 2016/00251 
– Anvisningar – återrapportering av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 2010-2015 
– Excelark med tidigare redovisning av verkställighet 
– Sammanträdesprotokoll KF § 70, 2013-09-23, Redovisning av beredd 

motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, 
motionär Anders Nilfjord (FP) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 49, 2013-06-10, Redovisning av beredd 
motion om att erbjuda utbildning för att underlätta för pensionärer att 
inhämta samhällsinformation via moderna kommunikationssystem, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 7, 2013-03-25, Redovisning av beredd 
motion om införande av ”Kämpemodell” i grundskolan, motionärer: 
Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 47, 2012-04-23, Redovisning av beredd 
motion med förslag om en översyn av skolornas arbete mot mobbning, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 

– Sammanträdesprotokoll KF § 140, 2011-12-19, Redovisning av berett 
medborgarförslag om övergång till utomhuspedagogik inom 
förskoleverksamheten 

– Skolnämndens sammanträdesprotokoll § 75, 2014-11-03 
– Tjänsteskrivelse, 2014-10-10, SKN 2014/583 nr 2014.4379 
– Skolnämndens sammanträdesprotokoll § 43, 2014-06-16 
– Handlingsplan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 
– Utredningens förslag till åtgärder i arbetet mot kränkande behandling 

och diskriminering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
återrapportering och överlämnar den som svar på remiss: Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2015. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa ett 
sammanfattande styrdokument för förvaltningens arbete mot kränkande 
behandling/diskriminering våren 2017. 

I samband med läsårsstart 2017/2018 är styrdokumentet implementerat och 
gällande.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen  

Biträdande rektorer och förskolechefer 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 57 Dnr 2016/00800  

Motion om införande av generationsbryggor mellan barn och 
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden samtycker till motionens förslag till 
utredning inom området och översänder den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
I en motion till kommunfullmäktige skriver Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo 
Thonfors (SD) att personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har 
ofta kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i 
läroböcker eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala 
och svenska kulturen samt historian. Att bevara de äldres kunskaper och 
berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i 
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre 
tycker om att berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade 
generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre. Med hänvisning till 
ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: Att kommunen utreder 
möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via 
äldreboenden, föreningar och skolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser i enlighet med motionen att 
erfarenheter från bl a klassmorfar varit positiva. Att ytterligare utveckla 
denna typ av stöd från äldre och erfarna personer kan vara ett 
framgångsrecept. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
samtycker till motionens förslag till utredning inom området.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 13, 2016-05-31, BOU 2016/00800 nr 24016 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-09, BOU 2016/00800 nr 23379 
– Delegationsbeslut, 2016-04-29, KS 2016/00166 nr 67283 
– Protokoll från kommunfullmäktige § 29, 2016-02-29 
– Motion avseende införande av generationsbryggor mellan barn- och 

äldre via äldreboende, föreningar och skolor (SD)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd: Yrkar på att beslutssatsen ändras till ”barn- och 
utbildningsnämnden samtycker till motionens förslag till utredning inom 
området och översänder den till kommunstyrelsen.” 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden samtycker till motionens 
förslag till utredning inom området och översänder den till 
kommunstyrelsen.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 58 Dnr 2016/00015  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 
representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 
ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 
nämnden vi uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.  

Vid tidpunkten för kallelsen har barn- och utbildningsnämnden inte några 
inbjudningar att utse representanter till.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 14, 2016-05-30, BOU 2016/00015 nr 23997 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-18, BOU 2016/00015 nr 23670 

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 59 Dnr 2016/00013  

Information från nämndsledamöter  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Lennart Carlsson (M) berättar om Inkludera invests seminarium som 
handlar om att deras arbete med att hjälpa unga bort från kriminalitet.  

Tommy Berglund (S) informerar om att han kommer att flytta från 
kommunen och tackar för sig. 

Johan Tolinsson (S) flyttar också från kommunen och tackar för sig.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 16, 2016-05-31, BOU 2016/00013 nr 24006 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-18, BOU 2016/00013 nr 23671 

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 60 Dnr 2016/00010  

Uppdragslista 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Föredragningslistan ärende 17, 2016-05-31 BOU 2016/00010 nr 24010 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-11, BOU 2016/00010 nr 23459 

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 61 Dnr 2016/00011  

Remitterade motioner och medborgarförslag  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 
och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 
remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 18, 2016-05-31, BOU 2016/00011 nr 24012 
– Tjänsteskrivelse, 2016-05-12, BOU 2016/00011 nr 23498 

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 62 Dnr 2016/01160  

Skolskjuts Frösundavik 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens utredning 
till kommunstyrelsen och dess tekniska utskott för beaktande inför 
ett eventuellt beslut om genomförande.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd väckte ett ärende avseende förvaltningens utredning om behov 
av ytterligare gång- och cykelväg vid Frösundavik avseende kostnader för 
skolskjuts. Owe Fröjd hemställde att barn- och utbildningsnämnden ska 
översända utredningen till kommunstyrelsen och dess tekniska utskott för 
beaktande inför ett eventuellt beslut om genomförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens 
utredning till kommunstyrelsen och dess tekniska utskott för beaktande inför 
ett eventuellt beslut om genomförande.  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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