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BOU § 86 Dnr 2021/00274  

Mötets öppnande 

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

dagens protokoll. Justering äger rum den 8 juni kl. 13.00. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde, med följande tillägg under Övriga frågor och ärenden: 
- Frågor om Vibyskolan - nuvarande situation samt planerad 

utbyggnation  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00274 nr 63933   
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 87 Dnr 2022/00128  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 1 juni 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Jenny Storm, 

verksamhetsutvecklare, närvaro- och yttranderätt under punkten 
”Delrapportering av arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI)”. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Kristina Halling och Lars 
Lindstaf, arkitekter på Cedervall arkitekter, närvaro- och yttranderätt 
under punkten ”Redovisning av Slottsskolan – förberedelsefas”.    

Sammanfattning  
Jenny Storm från socialförvaltningen har bjudits in för att informera om 
ärendet avseende delrapportering av arbetet med tidiga samordnade insatser. 

Kristina Halling och Lars Lindstaf från Cedervall arkitekter har bjudits in 
för att informera om ärendet rörande redovisningen av förberedelsefasen. 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
för Jenny Storm, Kristina Halling och Lars Lindstaf på dagens 
sammanträde.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-21, BOU 2022/00128 nr 63886   
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BOU § 88 Dnr 2022/00129  

Delrapportering av arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden noterar delrapporten avseende arbetet 

med Tidiga samordnade insatser (TSI), tertial 1 år 2022. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsatt rapportering ska ske 

till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning  
Tjänsteledningen för HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) i Håbo har under 
2021, genom den lokala närvårdssamverkan, planerat att införa Tidiga 
samordnade insatser (TSI) i Håbo kommun i samverkan med Region 
Uppsala. För att skapa förutsättningar för att kunna införa TSI har man valt 
att driva arbetet i projektform med stöd av medel från statsbidraget Psykisk 
hälsa. 

Av införandeplanen framgår att delrapporterna ska presenteras, utöver att de 
presenteras för TL HSVO och närvårdsamverkan Håbo, i berörda nämnder i 
syfte att få en politisk förankring. Barn- och utbildningsnämnden är en av 
kommunens nämnder som berörs av arbetet med TSI. Delrapporterna sker 
tertialvis (fyramånadersintervall) under projektets gång och innehåller 
utfallet av de aktiviteter och delmål som är uppställda inom ramen för 
projektet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-07, BOU 2022/00129 nr 63889 
– Delrapport, 2022-04-04 
– Införandeplan, 2021-11-04 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 89 Dnr 2021/00329  

Redovisning av Slottsskolan - förberedelsefas 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förstudien och godkänner 

redovisningen av förberedelsefasen. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021-05-19, genom ordförandebeslut, att 
förvaltningschef skulle beställa en förberedelsefas (ärende BOU 2021/00109 
nr 61615). Förberedelsefasen skulle inkludera en förstudie och en 
behovsanalys gällande lokaler för Slottsskolans verksamheter. Förstudien 
färdigställdes i februari 2022. 

I förberedelsefasen ingår en framtagen förstudie där det finns ett förslag att 
bygga ut Slottskolan. Enligt förslaget är utbyggnaden tänkt att placeras som 
en enskild byggnad mellan redan existerande skolbyggnad och idrottshallen, 
resulterande i tre byggnader för skolan totalt. Den nya byggnaden skulle 
vara inriktad för årskurs 4–6, där en separation mellan lågstadiet och 
mellanstadiet skulle göras. Tillsammans med tillhörande bild-, NO- och 
slöjdsal. 

Förslaget grundar sig i Slottskolans tillökning av elever i samband med att 
Raoul Wallenbergskolan avvecklade sin verksamhet på Skoklosterhalvön. 
De elever som tidigare studerat på Raoul Wallenbergskolan har blivit 
förflyttade till Slottskolan. Förflyttningen av elever tillsammans med 
befolkningsprognosen som pekar på ännu en ökning av elever i Skokloster 
ger ett elevunderlag att bygga ut Slottskolan. Prognosen visar att kapaciteten 
för Slottskolan behöver utökas från en enparalleing F–6-skola, till en 
tvåparallellig F–6-skola. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, BOU 2021/00329 nr 63881 
– Förstudie: om- och tillbyggnad av Slottskolan 2022-02-02 
– Delegationsbeslut 2021-05-19    
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Berörd rektor 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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BOU § 90 Dnr 2022/00116  

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan 2022–2032.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat lokalförsörjningsplanen 
som beskriver behovet av förskole- och skollokaler ur ett tioårsperspektiv, 
2022–2032.  

Statistiska centralbyråns årliga befolkningsprognos ligger till grund för 
beskrivningen av behovet. Planen används som underlag i samarbete med 
andra berörda förvaltningar vid planering av nya förskole- och skollokaler. 

Det kan konstateras att det finns en osäkerhet kring 
befolkningsutvecklingen. Av denna anledning är det särskilt viktigt att 
lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-05, BOU 2022/00116 nr 63760 
– Lokalförsörjningsplan 2022–2032 för barn- och utbildningsnämnden.   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförvaltningsstrateg  
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BOU § 91 Dnr 2021/00275  

Information från förvaltningsledningen 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bjuda in projektledare för 

Vibyskolans utbyggnation, Per Norén, till nämndens sammanträden den 
7 september 2022 och därefter kvartalsvis. Nämnden ser att det är av 
yttersta vikt att arbetet bedrivs skyndsamt.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef informerar barn- och utbildningsnämnden om Skolverkets 
förslag på nationella målsättningar.  

Förvaltningschef och verksamhetschef grundskola informerar om 
personalsituationen och arbetsmiljön på Vibyskolan och redogör även för 
hur arbetet går med utbyggnationen som barn- och utbildningsnämnden 
beslutade om den 17 november 2021 (§ 157), som fått en ny projektledare – 
Per Norén.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00275 nr 63934   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar på att nämnden beslutar att bjuda in 
ansvarig projektledare för Vibyskolans utbyggnation, Per Norén, till barn- 
och utbildningsnämndens sammanträden kvartalsvis, med start den 7 
september 2022. 

Agneta Hägglund (S) yrkar på att ett tillägg görs till beslutssats 2 där det 
tydliggörs att nämnden ser att det är av yttersta vikt att arbetet bedrivs 
skyndsamt.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Carl-Johan 
Torstensons (M) yrkande och finner att så sker. Ordförande frågar om 
nämnden kan besluta i enlighet med Agneta Hägglunds (S) tilläggsyrkande 
och finner att så sker.  
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BOU § 92 Dnr 2022/00103  

Ekonomiskt nuläge 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ekonomicontroller informerar muntligen om det ekonomiska nuläget för 
barn- och utbildningsnämnden.  

I intäkts- och kostnadsrapport för period jan-maj 2022 redovisas att 
nettokostnaden är ungefär 261 miljoner och periodens avvikelse ungefär -
2,2 miljoner. Sammanställningen skickas ut till nämndens ledamöter och 
ersättare. 

Ekonomicontroller går även igenom planerade förändringar av 
budgetarbetet, bland annat rörande förskolepengen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-05-04, BOU 2022/00103 nr 63967   
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BOU § 93 Dnr 2022/00146  

Beslut om kompensation till Äppelbo förskola avseende 
underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Äppelbo förskola avseende nämndens underskott år 2021 
med 2 725 kronor per inskrivet barn (exklusive moms på sex procent).  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00146   
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Äppelbo förskola 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
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BOU § 94 Dnr 2022/00147  

Beslut om kompensation till förskolan Regnbågen i Bålsta 
ekonomisk förening avseende underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till förskolan Regnbågen i Bålsta ekonomisk förening avseende 
nämndens underskott år 2021 med 2 725 kronor per inskrivet 
barn (exklusive moms på sex procent).    

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.         

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00147   
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förskolan Regnbågen i Bålsta ekonomisk förening 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
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BOU § 95 Dnr 2022/00148  

Beslut om kompensation till Solhems förskola i Bålsta AB 
avseende underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Solhems förskola i Bålsta AB avseende nämndens underskott 
år 2021 med 2 725 kronor per inskrivet barn (exklusive moms på sex 
procent).   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.         

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00148   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Solhems förskola i Bålsta AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
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BOU § 96 Dnr 2022/00149  

Beslut om kompensation till Läraskolan i Bålsta AB avseende 
underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Läraskolan i Bålsta AB avseende nämndens underskott år 
2021 med följande belopp (exklusive moms på sex procent): 787 kronor 
per inskriven elev i fritidshem, 13 861 kronor per inskriven elev i 
förskoleklass och 1 160 kronor per inskriven elev i grundskola.       

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00149   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
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BOU § 97 Dnr 2022/00150  

Beslut om kompensation till MåBra förskolor AB avseende 
underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till MåBra förskolor AB avseende nämndens underskott år 2021 
med 2 725 kronor per inskrivet barn (exklusive moms på sex procent). 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00150   
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
MåBra förskolor AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 98 Dnr 2022/00151  

Beslut om kompensation till Potentia Education AB avseende 
underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Potentia Education AB avseende nämndens underskott år 
2021 med 1 160 kronor per inskriven elev i grundskola (exklusive moms 
på sex procent).        

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.       

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00151     
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Potentia Education AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 99 Dnr 2022/00152  

Beslut om kompensation till Raoul Wallenbergskolan AB 
avseende underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Raoul Wallenbergskolan AB avseende nämndens underskott 
år 2021 med 2 725 kronor per inskrivet barn (exklusive moms på sex 
procent).   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00152   
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Raoul Wallenbergskolan AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 100 Dnr 2022/00153  

Beslut om kompensation till Tivoli förskolor AB avseende 
underskott 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Tivoli förskolor AB avseende nämndens underskott år 2021 
med 2 725 kronor per inskrivet barn (exklusive moms på sex procent).        

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2021. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2021.       

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00153   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Tivoli förskolor AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 101 Dnr 2022/00154  

Beslut om kompensation till Läraskolan i Bålsta AB avseende 
underskott 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Läraskolan i Bålsta AB avseende nämndens underskott år 
2020 med följande belopp (exklusive moms på sex procent): 176 kronor 
per inskriven elev i fritidshem, 6 296 kronor per inskriven elev i 
förskoleklass och 1 419 kronor per inskriven elev i grundskola.    

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2020. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2020.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2022/00154   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 102 Dnr 2022/00155  

Beslut om kompensation till Potentia Education AB avseende 
underskott 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av kompensation 

ska ske till Potentia Education AB avseende nämndens underskott år 
2020 med 1 491 kronor per inskriven elev (exklusive sex procent 
moms).   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2020. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet per 
elev som fristående verksamheter ska kompenseras med avseende nämndens 
underskott 2020.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2022/00155 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Potentia Education AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 103 Dnr 2022/00156  

Beslut om ytterligare kompensation till Läraskolan i Bålsta AB 
avseende underskott 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av ytterligare 

kompensation ska ske till Läraskolan i Bålsta AB avseende nämndens 
underskott år 2019 med följande belopp (exklusive moms på sex 
procent): 558 kronor per inskriven elev i fritidshem, 822 kronor per 
inskriven elev i förskoleklass och 1 616 kronor per inskriven elev i 
grundskola.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2019. Kompensation för underskottet betalades ut till berörda 
huvudmän enligt beslut i BUN 2020-09-02 § 95. Nämndens beslut 
överklagades av Läraskolan i Bålsta AB till förvaltningsrätten i Uppsala 
som konstaterade att Håbo kommun behövde räkna om ersättningsbeloppen 
(se mål 8956-20, dom 2021-12-13). 

Förvaltningen har utifrån förvaltningsrättens dom räknat fram nya belopp 
per verksamhet och per barn/elev som fristående verksamheter ska 
kompenseras för avseende nämndens underskott år 2019.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2022/00156 
– Protokollsutdrag BUN § 95 2020-09-02 
– Förvaltningsrätten i Uppsala, mål 8956-20, dom meddelad 2021-12-13 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 104 Dnr 2022/00157  

Beslut om ytterligare kompensation till Potentia Education AB 
avseende underskott 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utbetalning av ytterligare 

kompensation ska ske till Potentia Education AB avseende nämndens 
underskott år 2019 med 1 616 kronor (exklusive moms på sex procent) 
per inskriven elev i grundskola.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2019. Kompensation för underskottet betalades ut till berörda 
huvudmän enligt beslut i BUN 2020-09-02 § 95. Nämndens beslut 
överklagades av Läraskolan i Bålsta AB till förvaltningsrätten i Uppsala 
som konstaterade att Håbo kommun behövde räkna om ersättningsbeloppen 
(se mål 8956-20, dom 2021-12-13). 

Förvaltningen har utifrån förvaltningsrättens dom räknat fram nya belopp 
per verksamhet och per barn/elev som fristående verksamheter ska 
kompenseras för avseende nämndens underskott år 2019.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2022/00157 
– Protokollsutdrag BUN § 95 2020-09-02 
– Förvaltningsrätten i Uppsala, mål 8956-20, dom meddelad 2021-12-13   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Potentia Education AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Resursfördelningsgruppen 
Handläggare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 105 Dnr 2021/00122  

Förslag till policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner policy för erbjudande av modersmålsundervisning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att barn- och utbildningsnämnden ska anta riktlinjer utifrån policyn. 
3. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över motionen ”Policy för 

erbjudande av modersmålsundervisning” enligt nedan. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna inkom med en motion rörande policy för 
modersmålsundervisning hösten 2019. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare utrett frågan och kommit 
fram till att modersmålsundervisning är rättighetslagstiftad. Nämnden 
yttrade sig över motionens innehåll 2020-01-29 § 8 och föreslog då att 
motionen skulle avslås. 

Ärendet återremitterades 2020-05-18 § 101 av kommunstyrelsen för att 
förslag till beslut skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I ett 
samrådsmöte framkom det ett önskemål om att en policy skulle tas fram 
trots att nämnden arbetar i enlighet med motionens förslag. Detta för att 
teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att kommunen/nämnden 
även långsiktigt arbetar på detta sätt. 

I de antagna riktlinjerna för kommunens styrdokument står det att en policy 
beskriver kommunens förhållningssätt eller inställning till någon företeelse 
eller någon fråga. En policy anger därmed inte fasta regler utan ger en 
princip att hålla sig till: någonting som kan tjäna som vägledning inom ett 
aktuellt område eller fråga. Detta kan sedan preciseras genom andra 
styrdokument såsom regler eller riktlinjer. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för 
att på ett tydligt sätt synliggöra på vilket sätt riktlinjerna besvarar motionens 
och samrådets intentioner. Förslaget delges kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Yttrande: 
Utifrån ovan anser barn- och utbildningsnämnden att önskemålet om att 
policyn ska innehålla arbetssätt i syfte att säkerställa att 
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar enligt motionens förslag ska 
avslås.  

Policy för Håbo kommun ska vara att erbjuda modersmålsundervisning 
utifrån gällande lagstiftning, det vill säga i enlighet med framtaget förslag på 
policy.  

Utifrån policyn kan sedan riktlinjer utarbetas av barn- och 
utbildningsförvaltningen som säkerställer att kommunen och nämnden 
arbetar enligt motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, BOU 2021/00122 nr 63880 
– Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
– Protokollsutdrag BOU 2020-01-29 § 8 
– Protokollsutdrag KSAU 2020-05-18 § 101 
– Protokollsutdrag KF 2021-05-10 § 69 
– Riktlinjer för styrdokument, KF 2017-12-04 § 149 
– Förslag på policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
– Förslag på riktlinjer för erbjudande av modersmålsundervisning 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Studie- och karriärvägledningsenheten 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 106 Dnr 2022/00119  

Yttrande över revisionens slutrapport av grundläggande 
granskning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över grundläggande granskning 

av nämnderna i Håbo kommun enligt nedan.   

Sammanfattning  
Revisionen (KPMG) har gjort en grundläggande granskning av nämnderna i 
Håbo kommun som nu redovisas i en slutrapport. Revisionskriterier i denna 
granskning utgörs av: kommunallagen, mål och budget 2021, 
internkontrollreglemente och övriga styrdokument. Slutrapporten visar att: 

- Barn- och utbildningsnämndens mål är i linje med kommunens 
grunduppdrag, service och lagstyrda verksamhet. Revisionen bedömer att 
måluppfyllelsen är delvis tillfredsställande. 

- Barn- och utbildningsnämnden har en tillräcklig uppföljning och 
rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat. Vidare bedömer 
revisionen att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. 

- Barn- och utbildningsnämnden har ett system för att säkerställa en 
tillräcklig intern kontroll. 

Övrigt som revisionen har kommit fram till är att nämnden står inför stora 
utmaningar gällande behöriga lärare i både förskola och skola på grund av 
pensionsavgångar och krav på kompetens, att byggnader behöver ses över 
och/eller byggas om. Revisionen ser även att det är viktigt att hitta former 
för samarbete och samverkan mellan professioner i förskola och skola, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvård inom områden som rör barns och 
ungas hälsa. 

Revisionen önskar ta del av synpunkter kring det som granskningen har 
kommit fram till senast den 31 augusti 2022.  

Yttrande: 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt tillsammans med förvaltningen 
med de utmaningar som granskningen lyfter genom samarbete, samverkan 
och genom att ingå i olika satsningar, till exempel Samverkan för bästa 
skola (SBS) och Tidiga och samordnade insatser (TSI). 

Barn- och utbildningsnämnden delar den bild som slutrapporten visar och 
har i övrigt inga synpunkter på granskningen att delge revisionen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-07, BOU 2022/00119 nr 68732 
– Missiv grundläggande granskning 
– Grundläggande granskning slutrapport   
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 107 Dnr 2022/00014  

Rapport uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen som har fullgjort sin 
skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt 
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning, är sysselsatta. 

Ungdomar skrivs kontinuerligt in och ut ur det kommunala 
aktivitetsansvaret. Vid sammanställningen i april 2022 fanns 74 ungdomar 
som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret. Av dessa hade det 
kommunala aktivitetsansvaret ännu inte fått någon kontakt med tolv 
ungdomar samt två ungdomar som var utan sysselsättning och hade tackat 
nej till insatser. Övriga ungdomar som omfattades av det kommunala 
aktivitetsansvaret var i åtgärder. 

Under våren 2022 kommer en utredning om framtida utvecklingsområden 
för det kommunala aktivitetsansvaret att presenteras. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-23, BOU 2022/00014 nr 63906 
– Plan för det kommunala aktivitetsansvaret 2021/00038 nr 61401 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Ansvarig chef för det kommunala aktivitetsansvaret 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 108 Dnr 2022/00028  

Rapportering av delegationsbeslut inackorderingsbidrag 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Förvaltningen har delegation att besluta om inackorderingsbidrag till 
gymnasieelever som bor på annan ort på grund av studier. Besluten fattas 
enligt lagstiftning och riktlinjer. Under de senaste två åren har antalet som 
ansöker om inackorderingsbidrag minskat men sannolikt har det varit en 
övergående effekt till följd av pandemin.  

Nyckeltal statistik 

Antal beslut: 15 st beslut har fattats inför läsåret 2021/2022 

Antal avslag: 1 st  

Antal överklaganden: 0 st 

Tidigare års data/överklaganden: Föregående år var det 14 elever som 
beviljades inackorderingsbidrag.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-22, BOU 2022/00028 nr 63896 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut    
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 109 Dnr 2022/00097  

Antagande av utbildningsplan för en sammanhållen utbildning 
för nyanlända som har utbildningsplikt 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar utbildningsplanen för nyanlända 

som har utbildningsplikt. 

Sammanfattning  
Enligt en förändring av skollagen som träder i kraft 2022-08-01 ska varje 
kommun tillhandahålla en sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt. Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge 
deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare 
eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kommuner ska också ha en utbildningsplan som innehåller uppgifter om 
den sammanhållna utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga 
innehåll. 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om att anta utbildningsplanen 
för nyanlända som har utbildningsplikt.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-23, BOU 2022/00097 nr 63901 
– Utbildningsplan för en sammanhållen utbildning för nyanlända som har 

utbildningsplikt, BOU 2022/00097 nr 63898 
– Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9, En sammanhållen 

utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 
– Samverkansavtal mellan Håbo kommun och Upplands-Bro kommun om 

vuxenutbildning, BOU 2022/115 nr 63750 
– Bilagor till samverkansavtal mellan Håbo kommun och Upplands-Bro 

kommun om vuxenutbildning, BOU 2022/115 nr 63751 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Rektor Håbo vuxenutbildning 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 110 Dnr 2022/00089  

Antagande av regler för drogfri skola i Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar regler för drogfri skola i Håbo 

kommun. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att regler för drogfri skola i 

Håbo kommun ska gälla från och med 2022-06-01.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-23 § 29 att ge 
förvaltningen i uppdrag att skapa regler för en drogfri skola i Håbo 
kommun. 

Bakgrunden till beslutet är att det finns ett önskemål om att kunna använda 
narkotikahundar för genomsökning av skolorna efter skoltid. 

Genomsökning med narkotikahundar i förebyggande syfte kan enbart göras 
om det finns ordningsregler eller policys som innefattar detta samt att 
ordningsreglerna är kända hos vårdnadshavare och elever. 

Reglerna är ett övergripande dokument som innehåller hur förvaltningen, 
utifrån gällande lagstiftning, arbetar förebyggande och systematiskt med 
droger och misstänkt drogmissbruk i skolorna. 

Regler för drogfri skola riktar sig mot grundskola och gymnasium. I 
grundskolan är det tänkt främst som ett underlag för årskurserna 4-6, 7-9, 
men kan även användas i de lägre årskurserna i skapandet av ordningsregler. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-03-02, BOU 2022/00089 nr 63515 
– Protokollsutdrag BOU 2022-02-23 § 29 
– Regler för drogfri skola i Håbo kommun   
 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer för grundskolorna  
Rektor gymnasiet 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 111 Dnr 2022/00101  

Rapport över aktualitetsprövning av styrdokument beslutade av 
barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument ska alla styrdokument 
som är beslutade av barn- och utbildningsnämnden aktualitetsprövas årligen. 
Vid en aktualitetsprövning går dokumentansvarig igenom innehållet i 
respektive styrdokument och säkerställer att innehållet är uppdaterat. De 
styrdokument som återaktualiseras rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom. De styrdokument som behöver 
revideras tas upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden i separata 
ärenden. 

Följande styrdokument har återaktualiserats under perioden 2022-04-12–
2022-05-25: 

- Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 

- Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid 

- Plan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun 

Riktlinjer för kontaktpolitiker inom skola och förskola    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-13, BOU 2022/00101 nr 63876 
– Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 
– Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid 
– Plan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun 
– Riktlinjer för kontaktpolitiker inom skola och förskola   
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 112 Dnr 2022/00124  

Revidering av regler för utbetalning av grundbelopp och 
interkommunal ersättning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för 

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning.   

Sammanfattning  
Styrdokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden ska 
aktualitetsprövas årligen. Vid aktualitetsprövningen av aktuellt 
styrdokument konstaterades att en revidering behövdes. Text som tagits bort 
är överstruken och rödmarkerad, medan text som lagts till är gulmarkerad.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-05-10, BOU 2022/00124 nr 64011 
– Reviderade regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal 

ersättning   
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 113 Dnr 2022/00040  

Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden entledigar Johan Bergman från 

uppdraget som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från 
och med 2022-06-01. 

2. Barn- och utbildningsnämnden utser Robin Nariman, kommunjurist, till 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med 
2022-06-01.  

Sammanfattning  
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter 
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om 
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 
även fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för 
registrerade personer. 

Johan Bergman, som är utsedd till dataskyddsombud av barn- och 
utbildningsnämnden, entledigas och ett nytt dataskyddsombud utses.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-05-02, BOU 2022/00040 nr 63944 
– Delegationsbeslut DSO 2022-03-04, KS 2022/00321 nr 106976   
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 114 Dnr 2021/00276  

Anmälningsärenden 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ärendet innehåller rapportering av kränkande behandling för perioden 2022-
04-28–2022-05-24.  

Ärendet innehåller även en redovisning av skolinspektionsärenden för 
perioden 2022-04-28–2022-05-24 och en redovisning av klagomål mot 
utbildningen för perioden 2022-04-28–2022-05-24.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00276 nr 63935 
– Rapport över kränkande behandling 2022-04-28–2022-05-24 
– Redovisning av skolinspektionsärenden 2022-04-28–2022-05-24 
– Redovisning av klagomålsärenden 2022-04-28–2022-05-24   
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 115 Dnr 2021/00286  

Delgivning juni 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ärendet innehåller skrivelser och beslut som barn- och 
utbildningsförvaltningen delger barn- och utbildningsnämnden. Innehållet 
avser perioden 2022-04-28–2022-05-24.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00286 nr 63936 
– Protokollsutdrag KS 2022-04-25 § 117 Årsredovisning Skolsamfond 
– Årsberättelse 2021 Folkuniversitetet 
– Beslut bidragsramar Lärarlönelyftet 
– Föranmälan av inspektion Arbetsmiljöverket 
– Skolverket: Redovisning av nationella målsättningar 
– Tidskrift Lika värde nr 2 2022 
– Tidskrift Lika värde nr 4 2021 
– Beslut – statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet 
– Protokollsutdrag KF 2022-05-09 § 55 Årsredovisning 2021 
– Verksamhetsanalys 2023, plan 2024-2025  
– Protokollsutdrag KF 2022-05-09 § 51 Beslut om att anta översiktsplan 
– Protokollsutdrag KF 2022-05-09 § 50 Beslut att anta revidering av 

kommunens vision 
– Protokollsutdrag KSAU 2022-05-16 § 141 Extra fråga: Situationen på 

Vibyskolan    
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 116 Dnr 2021/00277  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att 

arvode och förlorad arbetsinkomst utgår vid deltagande.   

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, om nämnden inte har beslutat annat. 

Inför kallelseutskicket har en inbjudan inkommit till barn- och 
utbildningsnämnden. Nämnden har att besluta om arvode och förlorad 
arbetsinkomst ska utgå vid deltagande.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00277 nr 63937 
– Inbjudan dialogmöte 15 augusti   
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 117 Dnr 2021/00278  

Information från nämndsledamöter 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ledamöter i barn-och utbildningsnämnden informerar utifrån genomförda 
verksamhetsbesök, seminarier och/eller övrig representation.   

Zinaida Belonoshko (SD) deltog som kontaktpolitiker i Barnens dag på 
Västerängsskolan och informerar om besöket.  

Lisbeth Bolin (C), nämndens representant i SKR:s matematiksatsning, 
informerar nämnden utifrån det senaste mötet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00278 nr 63938   
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 118 Dnr 2021/00279  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 
utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Delegationsbesluten bifogas 
nämndsprotokollet som justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten är därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga dem.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem 
Ciceron.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-03-31, BOU 2021/00279 nr 63742 
– Delegeringslista 2022-04-28–2022-05-24   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 119 Dnr 2021/00280  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har en motion att yttra sig över: 

- Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

Ärendet tas upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden den 1 juni 2022.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, BOU 2021/00280 nr 63940 
– Motion: policy för erbjudande av modersmålsundervisning   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(42) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 120 Dnr 2021/00281  

Övriga frågor och ärenden 2022 

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

att kontakta relevant person inom samhällsbyggnadsförvaltningen som 
kan hantera ärendet rörande granbarkborre vidare.  

Sammanfattning  
Frågor om Vibyskolan – nuvarande situation samt planerad utbyggnationen 
Agneta Hägglund (S) som anmälde punkten meddelar att frågorna har blivit 
besvarade under punkten "Information från förvaltningsledningen". 

Bekämpning av granbarkborre 
Daniel Iseskog (L) informerar om att träden på grönytan bakom Slottsskolan 
har angripits av granbarkborre och måste tas ned för barns och elevers 
säkerhet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Iseskog (L) yrkar på att förvaltningschef får i uppdrag att ta frågan 
gällande granbarkborre vidare med relevant person inom kommunens 
förvaltning.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beslutar i enlighet med Daniel Iseskogs (L) 
yrkande och finner att så sker.  

 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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