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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 27 mars 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) 
Inger Wallin (S) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Begonia Randhav (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Thomas Moore (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Björn Hedö (M) 
Zinaida Belonoshko (SD) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Janne Lundell, verksamhetsekonom 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola §§ 31-43 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa § 31-35 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Tobias Arvidsson, kommundirektör § 31 
Somir Sinharay, personalföreträdare Lärarförbundet 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Torsdag 4 april kl. 15:00, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 31-46 
  
Ajournering 19:25-19:33, § 34 Prislista för Introduktionsprogrammet -programinriktat val 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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BOU § 31 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) till justerare av 
dagens protokoll. Justering äger rum den 4 april kl. 15:00. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 
följande tillägg: 

Lärarbehörigheten i Håbo Kommun    

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 § 32 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Tobias Arvidsson, kommundirektör, presenterar sig för barn- och 
utbildningsnämnden och informerar om Håbo kommuns nya tillitsbaserade 
organisation samt kommunens arbete i framkant och dess utmaningar. 

Verksamhetschefen för grundskola informerar att det just nu pågår ett 
kvalitetsarbete tillsammans med skolledning, personal och fackliga 
representanter. Grundskolan planerar även för kommande läsår samt ser 
över rekryteringar. Verksamhetschefen för grundskola berättar även om den 
kommande SETT-mässan, en mässa kring digitalisering belägen i Kista. 

Verksamhetschefen för gymnasiet informerar om att det pågår ett intensivt 
arbete kring upptakten inför kommande läsår och slutförandet av detta. 

Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämnden om den 
regelbundna tillsyn som Skolinspektionen har gjort. 

Vidare informerar förvaltningschefen om den utredning som förvaltningen 
har gjort gällande reseersättning för gymnasieelever. Barn- och 
utbildningsnämnden får en kort redogörelse för ärendet och resultatet av 
utredningen. Denna information kommer att kommuniceras till 
medborgarna genom hemsidan. 

Verksamhetscontrollern informerar om rutinen kring ärendehanteringen av 
klagomål- och Skolinspektionsärenden samt ger barn- och 
utbildningsnämnden en muntlig sammanfattning och analys av dessa. 

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts tillsammans med BunSam gällande omdaning av kommunhuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-14, BOU 2018/04110 nr. 55538.  
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BOU § 33 Dnr 2018/03787  

Revidering av utbildningsplan för introduktionsprogrammen i 
Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad plan för 
introduktionsprogrammen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att styrdokumentet ska 
kompletteras med text gällande resultatuppföljning, närvarokontroll och 
elevens hälsa under rubriken Utbildningens uppföljning på samtliga 
introduktionsprogram. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen gör 
redaktionella ändringar i styrdokumentet.   

Sammanfattning  
Enligt Skollagen 17 kap § 7 ska utbildningen på ett introduktionsprogram 
följa en plan som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska 
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och 
längd.  

Med anledning av förändringar i lagstiftningen och utvecklingen av 
undervisningen på Fridegårdsgymnasiet har förvaltningen sett över och 
reviderat den tidigare planen för introduktionsprogrammen. 

Planen föreslås börja gälla från och med justeringen. Den tidigare planen 
upphävs i och med att revideringen godkänns av nämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-13, BOU 2018/03787 nr. 55525. 
Plan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Moore (SD) ändringsyrkar att styrdokumentet ska kompletteras 
med text gällande resultatuppföljning, närvarokontroll och elevens hälsa 
under rubriken Utbildningens uppföljning på samtliga 
introduktionsprogram. 

Rasmus Kraftelid (M) ändringsyrkar redaktionella ändringar av 
styrdokumentet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande ändring: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att styrdokumentet ska kompletteras 
med liknande text gällande resultatuppföljning, närvarokontroll och elevens 
hälsa under rubriken Utbildningens uppföljning på samtliga 
introduktionsprogram. 

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande ändring: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen gör redaktionella 
ändringar i styrdokumentet.   

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag eller enligt förvaltningens förslag med Thomas 
Moore (SD) och Rasmus Kraftelid (M) ändringsyrkanden 
 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut med Thomas Moore (SD) och Rasmus 
Kraftelids (M) ändringsyrkanden.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektor Fridegårdsgymnasiet  
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BOU § 34 Dnr 2019/00077  

Prislista för Introduktionsprogrammet -programinriktat val 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till prislista för 
programinriktat val.   

Sammanfattning  
Hösten 2019 börjar ny lagstiftning gälla som innebär att ett nytt 
introduktionsprogram vid namn programinriktat val införs. 
Kommunförbundet Storsthlm har nu tagit fram förslag till priser för den nya 
utbildningen.  
Priserna avser elever som går utbildningen på Fridegårdsgymnasiet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-13, BOU 2019/00077 nr. 55524.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektor Fridegårdsgymnasiet  
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BOU § 35 Dnr 2019/00082  

Information om barngruppernas sammansättning och storlek 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
I enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens årshjul för verksamheten 
informerar förskolans verksamhetschef nämnden kontinuerligt under året 
2019. En första redogörelse görs på nämnden i mars och därefter i oktober. 
På sammanträdet den 27 mars 2019 är det förvaltningschefen som 
informerar nämndens ledamöter och ersättare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-26, BOU 2019/00082 nr. 55716. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 36 Dnr 2019/00099  

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning februari 
och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra redovisade effektiviseringar 
och fortsätta arbetet med att ha en ekonomi i balans.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ prognos på 13,5 
miljoner kronor. Det är en försämring med 5,4 miljoner kronor i jämförelse 
med de ökade kostnaderna i budget som var 8,1 miljoner kronor. En 
åtgärdsplan med effektiviseringar har redovisats, vilket skulle innebära en 
förbättring av prognosen med 8,9 miljoner kronor ifall alla åtgärder kan 
genomföras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-18, BOU 2019/00099 nr. 55913. 
Ekonomiuppföljning februari 2019  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen  
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BOU § 37 Dnr 2019/00056  

Upphandling av ny verksamhet gällande omsorg på obekväm 
arbetstid 

Beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
upphandla omsorg på obekväm arbetstid.   

Sammanfattning  
Verksamheten förskola har i budget 2019 ett effektiviseringskrav på 
verksamheten som helhet. Som ett förslag till effektivisering har 
verksamhetschef för förskola angett möjligheten att bedriva omsorg på 
obekväm arbetstid i annan form.  

I nuvarande form erbjuder enheten 28 platser med en budget som omfattar 
3,2 miljoner kronor. Antalet inskrivna barn har minskat från 14,0 barn till 
1,18 barn per dygn, vilket ger ett behov av beläggning av personal med 8,42 
procent i förhållande till redan tillsvidare anställd personal. I resultatet av 
det systematiska kvalitetsarbetet 2018 påvisar analysen ett minskat behov 
och efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid från kommuninvånare. Den 
totala sammanvägningen av kvalitetsarbetet visar att en effektivisering av 
förskolans totala verksamhetsbudget skulle vara möjlig om denna 
verksamhet erbjuds i annan form.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00056 nr. 55706. 
Sammanställning verksamhetskostnader omsorg på obekväm arbetstid 2019  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 38 Dnr 2019/00081  

Specialsalar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fristående verksamheter 
meddelas tillgången av specialsalar senast den 1 april. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
en nulägesrapport av tillgång och nyttjande av specialsalar. Den redovisas 
för barn- och utbildningsnämnden i maj 2019. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
en översyn av tillgång och nyttjande av specialsalar och redovisa den till 
barn- och utbildningsnämnden första kvartalet 2020. 

Sammanfattning  
Vid skolnämndens sammanträde den 26 maj 2011 (§ 26) togs beslut 
avseende hyres- och avgiftssystem för kommunens specialsalar.  

Som förstahandshyresgäst har den kommunala rektorn och den kommunala 
skolverksamheten första prioritet vad gäller tillgången till specialsalar. 
Samtidigt har den kommunala rektorn ansvaret för att skolans specialsalar 
används på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att den kommunala 
rektorn även ska sträva efter att bereda plats i skolans specialsalar för de 
fristående verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-23, BOU 2019/00081 nr. 55710. 
Sammanträdesprotokoll SKN 2013-09-30 § 66 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-18 Specialsalar 
Sammanträdesprotokoll SKN 2011-05-16 § 26 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Huvudman för fristående enheter 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer kommunala skolor  
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BOU § 39 Dnr 2019/00058  

Plan för intern kontroll 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2019.  

Sammanfattning  
En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

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

Planen för intern kontroll 2019 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 
arbetsområden som förvaltningen prioriterat för året; Betyg och Nationella 
prov, Betygsprocess och Garanterad undervisningstid.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-23, BOU 2019/00058 nr. 55286. 
Plan för intern kontroll 2019 
Reglemente för Intern kontroll  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämndens revisor 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 40 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

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 vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.    

Vid tidpunkten för kallelsen har barn- och utbildningsnämnden inte några 
inbjudningar att utse representanter till.     
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BOU § 41 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 fattas under perioden 2019-01-29-2019-02-25 gäller: 

Tilläggsbelopp för fristående förskola 

Fullgöra skolplikt på annat sätt 

Anvisningsområden LÅ 2019/2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00046 nr. 55699. 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-01-29 - 2019-02-25.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 42 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. 

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

Verksamhetscontrollern informerar även om att ett ärende som finns med på 
tjänsteanteckningen är avslutat. Det innebär sex pågående ärenden och ett 
avslutat under perioden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00047 nr. 55701. 
Incidentrapport 2019-01-29 – 2019-02-25. 
Tjänsteanteckning Skolinspektionsärenden. 
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BOU § 43 Dnr 2019/00037  

Uppdragslista 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00037 nr. 55702.  
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BOU § 44 Dnr 2019/00034  

Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning  
Ordföranden informerar nämnden om att han tillsammans med vice 
ordförande och förvaltningen har träffat Skolinspektionen under deras 
tillsyn. 

Rasmus Kraftelid (M), barn- och utbildningsnämndens representant till den 
politiska styrgruppen för närvårdssamverkan i Håbo, informerar från sitt 
samverkansmöte.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00034 nr. 55703.   
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 Sammanträdesdatum  
 2019-03-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 45 Dnr 2019/00038  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22, BOU 2019/00038 nr. 55705.   
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 Sammanträdesdatum  
 2019-03-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 46 Dnr 2019/00022  

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Helen Embretsén (KD) har frågor kring lärarbehörigheten i Håbo kommun 
då det har kommit statistik från Lärarförbundet som visar att kommunen har 
näst lägst behöriga lärare i länet och ställer frågan vad förvaltningen gör för 
att höja den. 

Förvaltningschefen informerar om att Håbo kommun, till skillnad från andra 
kommuner, har höjt sin lärarbehörighet, vilket är positivt. 

Den kommande lärarbristen gör att förvaltningen kontinuerligt måste arbeta 
med målet att bli en attraktiv kommun att arbeta i.  

Vidare informerar förvaltningschefen om de aktiviteter som är kopplade till 
verksamhetsplanen för att uppnå just det målet. 

Samtal mellan förvaltningen och barn- och utbildningsnämnden förs kring 
olika statistiska underlag och tolkningar av dessa.   
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