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Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 2 september 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk 
Gunilla Alm (L) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Johan Jakobsson (C) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S), jäv § 95 
Sofie Bergengren (MP), tjänstgörande ersättare för Gabriel Tidestav (S) § 95 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C) 
Mikaela Klaesson (KD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) § 90-94, 96-106 

 
  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom, via länk 

  

Justering  

Justerare Inger Wallin (S) 

Dag och plats onsdagen den 9 september 2020, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 90-94, 96-99, 101-106 
  
Ajournering 18:02-18:12, § 96 Utreda möjligheterna till en ny lokal för öppna förskolan i 

Skokloster 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Inger Wallin 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-02 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-09-09 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-10-01 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Innehållsförteckning 
BOU § 90 Dnr 2019/00236 

Mötets öppnande ................................................................................................................... 4 

BOU § 91 Dnr 2019/00237 
Information från förvaltningsledningen 2020 ......................................................................... 5 

BOU § 92 Dnr 2020/00155 
Reflektion från workshop i ekonomi ...................................................................................... 6 

BOU § 93 Dnr 2020/00146 
Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 .............................................................................. 7 

BOU § 94 Dnr 2020/00009 
Månadsuppföljning maj 2020 ................................................................................................ 9 

BOU § 95 Dnr 2020/00105 
Utbetalning till fristående verksamheter av underskottet 2019 .............................................. 10 

BOU § 96 Dnr 2020/00136 
Utreda möjligheterna till en ny lokal för öppna förskolan i Skokloster ................................. 11 

BOU § 97 Dnr 2020/00015 
Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168, omplacering 
vid hot och våld ................................................................................................................... 13 

BOU § 98 Dnr 2019/00211 
Direktiv: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun ....................................... 15 

BOU § 99 Dnr 2020/00072 
Återrapportering av matematikssatsningen, nuläge .............................................................. 17 

BOU § 100 Dnr 2020/00103 
Revidering av Regler för placering i fritidshem ................................................................... 19 

BOU § 101 Dnr 2019/00244 
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................. 21 

BOU § 102 Dnr 2020/00135 
Redovisning av ordförandebeslut ......................................................................................... 22 

BOU § 103 Dnr 2020/00002 
Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 .......................................................... 23 

BOU § 104 Dnr 2020/00003 
Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 ............................................................... 24 

BOU § 105 Dnr 2020/00001 
Anmälningsärenden 2020 .................................................................................................... 25 

BOU § 106 Dnr 2020/00004 
Information från nämndsledamöter 2020 ............................................................................. 26



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 90 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Inger Wallin (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 9 september kl. 15:00. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde. 
 

Gabriel Tidestav (S) anmäler jäv på § 95 på dagens sammanträde. 

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2019/00236 nr 58966.   
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BOU § 91 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för grundskola informerar om att skolorna har kommit 
igång bra och att verksamheterna arbetar intensivt med de satsningar som 
beslutats om. Verksamhetschef påminner om de måldialoger som 
ledamöterna och ersättarna i nämnden har blivit inbjudna till. Sista dag för 
att anmäla sig är den 2 september 2020. 

Verksamhetschef för förskola informerar om att även deras uppstart har 
varit bra. Under uppstarten av verksamheterna under hösten, så förekommer 
det ofta förkylningar. Förskolan kommer att arbeta som tidigare enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla, barn och vuxna, med 
symptom stannar hemma. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att det har varit en lugn start 
på terminen. Vidare informerar verksamhetschef för gymnasiet att de är 
klara med upphandlingen av vuxenutbildningen. Information kring denna 
kommer att presenteras för nämnden på kommande sammanträde. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsan informerar om att det även har 
varit en bra uppstart för dem och att de fortsätter att arbeta med stödjande 
insatser. 

Barn- och utbildningsförvaltningens nye förvaltningschef Stefan Grybb 
presenterar sig för nämnden och informerar kort om de SWOT- analyser 
som kommer att göras under hösten. Vidare informerar förvaltningschefen 
om att barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare kommer att 
få göra en SWOT- analys på workshopen den 7 oktober 2020.  

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts gällande förutsättningarna för Läs- och skrivprojekt 7-9, 
kompensation för handledare (TRR/matematikssatsningen F-3) och 
avräkningsperioder.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2019/00237 nr 58971.   
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BOU § 92 Dnr 2020/00155  

Reflektion från workshop i ekonomi 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden reflekterar tillsammans med förvaltningen 
kring det som presenterades på workshopen i ekonomi den 25 augusti 2020.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, BOU 2002/00155 nr 59068.  
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BOU § 93 Dnr 2020/00146  

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

Budget 2021, plan 2022-2023. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att då förslaget bygger på ramar 

och inriktning som inte är politiskt förankrade och hanterade, så 
återremitterar barn- och utbildningsnämnden förslaget till förvaltningen 
för vidare hantering.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har tagit del av förslag till barn- och utbildningsnämndens 
budgetram 2021. Så som förslaget ser ut, med en ramökning om 1,5 
miljoner kronor, leder förslaget i praktiken till ett krav på effektivisering på 
runt 30 miljoner kronor, och det enbart under 2021. Förvaltningen anser att 
det, parallellt med befintligt effektiviseringsarbete, krävs en fördjupad 
analys av grundorsakerna till nämndens ekonomiska situation. Först då kan 
förvaltningen, tillsammans med nämnden, börja planera för åtgärder som 
både på kort och lång sikt banar väg för en god och sund ekonomi med 
nämndens grunduppdrag i fokus.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00146 nr 59136. 
– Rapport Förslag till budget och mål 2021, plan 2022-2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) yrkar återremiss på ärendet. 

Helene Zeland Bodin (C) bifaller ordförandens yrkande på återremiss.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
återremittera ärendet.  

Protokollsanteckning 
Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder 
avseende budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar givits 
förvaltningen. Information om förvaltningens förslag kommer att ske på KS 
under september.  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Förvaltningsledningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonom   
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BOU § 94 Dnr 2020/00009  

Månadsuppföljning maj 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens muntliga 

presentation av ekonomirapport maj 2020.  

Sammanfattning  
Ekonomirapport maj ska sammanfatta större förändringar i ekonomi som 
skett efter delårsrapport mars. En mer genomgripande uppföljning sker vid 
delårsrapport augusti. De förändringar som tillkommit för barn- och 
utbildningsförvaltningen sedan delårsrapporten är att nya kostnader kopplat 
till covid-19 kommer att drabba verksamheterna. Det råder dock en stor 
osäkerhet kring prognosen av den ekonomiska effekten som covid-19 
kommer att medföra.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-27, BOU 2020/00009 nr 59139. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsekonom 
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BOU § 95 Dnr 2020/00105  

Utbetalning till fristående verksamheter av underskottet 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra enskilda anordnare 

ytterligare medel avseende nämndens underskott år 2019 med följande 
belopp per inskrivet barn och elev: 

Fritidshem 243 kr/barn 
Förskoleklass 771 kr/ elev 

Grundskola 1 534 kr/elev 
I beloppen ingår ersättning för administration med tre procent och 
moms med sex procent. Totalt belopp att utbetala till fristående 
verksamheter uppgår till 826 796 kr. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2019. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet och 
per barn/elev som fristående verksamheter ska kompenseras med. I samband 
med att beslut om ersättning skickas ut till respektive huvudman bifogas en 
specifikation på aktuell totalsumma för huvudmannen samt det elevantal 
som ligger till grund för utbetalningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-26, BOU 2020/105 nr 58756 
– Beräkningar framgår av Bilaga 1  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB  
Potentiaskolan education AB  
Raoul Wallenbergskolan  
Förvaltningsekonom  
Administrativ chef 
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BOU § 96 Dnr 2020/00136  

Utreda möjligheterna till en ny lokal för öppna förskolan i 
Skokloster  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  
Enligt beslut har en utredning av möjligheterna till en ny lokal för öppna 
förskolan i Skokloster beställts. Beställningen, gjord av barn- och 
utbildningsförvaltningens förvaltningschef, är ställd till chef för tekniska 
förvaltningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av chef för tekniska 
förvaltningen utrett möjligheten att använda lokaler som förvaltningen hyr i 
Skokloster genom att omorganisera verksamheten eller omdisponera 
lokalerna. Utredningen visar att det inte är möjligt att bereda nya lokaler för 
öppna förskolan i Skokloster i de lokaler som barn- och 
utbildningsförvaltningen använder. 

Tekniska förvaltningens utredning, som är genomförd av 
fastighetsavdelningen visar, efter inventering av övrigt fastighetsbestånd att 
det inte finns några andra alternativ i centralt läge än de lokaler som barn- 
och utbildningsförvaltningen använder. 

I samband med Håbo Hus nyproduktion av bostäder i närheten av 
Slottsskolan har ett lokalförslag i bottenvåningen på ett av bostadshusen 
presenterats som en möjlig lokal för öppna förskolan. Den föreslagna 
lokalen uppfyller kraven för en bra placering av öppen förskola. En mindre 
vårdcentral planeras inom samma fastighetsbestånd och det gör att en 
placering av öppen förskola i samma område är fördelaktigt. 

Slutsatsen i utredningen är utifrån det utbud av lokaler som finns i 
Skokloster och förvaltningens plan att samverka med andra aktörer 
(socialförvaltningen och Regionen) för att etablera en familjecentral i 
anslutning till den öppna förskolan är förslaget från Håbo Hus det mest 
optimala. Lokalen bör kunna planeras så att den kan användas av flera 
verksamheter/aktörer både samtidigt men också oberoende av varandra.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00136 nr 59096. 
– Utredning ny lokal för öppna förskolan_BOU. 
– Öppen förskola Skokloster Utredning tekniska förvaltningen. 
– Beslut 2020 00136-BOU-§ 68.   
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Ajournering  
Helene Cranser (S) begär ajournering för överläggning kring frågan. 

Sammanträdet ajourneras mellan 18:02-18:12 för överläggningar i enlighet 
Helene Cransers (S) begäran. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 
på grund av förvaltningens ekonomiska situation. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 
beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Helene Zeland Bodins (C) avslagsyrkande. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Gabriel Tidestav (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Inger Wallin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller Helene Zeland Bodins 
(C) avslagsyrkande.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Helene Zeland 
Bodins (C) avslagsyrkande. 

Protokollsanteckning 
Helene Cranser (S) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens 
beslut. 

Inger Wallin (S) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens beslut.  

Gabriel Tidestav (S) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens 
beslut.     

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Chef för tekniska förvaltningen 
Lokalförsörjningschef 
Förvaltningsekonom barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef förskola 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 97 Dnr 2020/00015  

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168, 
omplacering vid hot och våld 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över kommunfullmäktiges 

beslut 2019-12-09 § 168, omplacering vid hot och våld enligt nedan.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har beslutat att elever som återkommande utsätter 
andra för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt 
26). Med anledning av kommunfullmäktiges beslut lämnar barn- och 
utbildningsnämnden följande yttrande: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
de åtgärder som barn- och utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa 
trygghet och studiero för alla elever inom ramen för skollagens 
bestämmelser tillämpas. Beslut om omplacering fattas endast på grunder 
som framgår av tillämplig lagstiftning. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bestämmelser för omplacering av elev i skollagen ska tillämpas, när 
förutsättningarna för ett sådant beslut är uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2020/00015 nr 57787 (2020-01-07). 
– Protokollsutdrag KF § 168 Budget år 2020, plan för 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande och 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att en elev som utgör en 
fara för andra elever skall omgående flyttas ut ur skolan. Huvudmannen 
(kommunen) kan sedan erbjuda utbildning i hemmet eller i särskilt anvisad 
lokal med utsedd lärare. Säkerheten för övriga elever och personal måste 
sättas i första rummet och är enligt rådande lagstiftning. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar även att barn- och utbildningsnämndens två 
förslag till yttrande i sammanfattningen avslås och att följande yttrande 
istället bifogas till kommunfullmäktige:  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
omplacering av elev som utgör en fara för sig själv eller andra genomförs 
med omedelbar verkan och att undervisning ges i lämplig miljö avskild från 
andra elever i enlighet med skollagen under tiden som utredning pågår. 
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Zinaida Belonoshko (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut 
och bifall till Anders Ekelöfs (SD) förslag till beslut. 

Gabriel Tidestav (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller Anders Ekelöfs (SD) 
avslagsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till förmån till eget förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 98 Dnr 2019/00211  

Direktiv: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar direktiv avseende att tillhandahålla 

vuxenutbildning till återvändande IS-terrorister till Håbo kommun enligt 
grundlag och skollag. 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar direktivet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 125 att ge samtliga nämnder i 
Håbo kommun uppdrag att ta fram direktiv för att förhindra att ekonomiska 
eller personella resurser hos kommunen tas i anspråk av återvändande IS-
terrorister till Håbo kommun så långt lagen tillåter.  

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag har barn- och 
utbildningsförvaltningen utarbetat ett direktiv för barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2019/00211 nr 57843. 
– Direktiv: stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 
– Beslut KF 2019-09-30 § 125  
– Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun, motion 

kommunfullmäktige, 2019-10-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Gabriel Tidestav (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller Anders Ekelöfs (SD) 
avslagsyrkande. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Protokollsanteckning 
Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 99 Dnr 2020/00072  

Återrapportering av matematikssatsningen, nuläge 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode utgår till Gabriel 
Tidestav (S) för deltagande i SKR:s matematiksatsnings nätverksträff 
den 3-4 september 2020.  

Sammanfattning  
För att barn- och utbildningsnämnden ska ha möjlighet att följa 
utvecklingen under den tid matematiksatsningen genomförs har en plan för 
återrapportering upprättats. 

Under hösten 2020 startar arbetet med elever från förskoleklass till årskurs 
3. Då kommer två så kallade cykler att genomföras.  

Alla elever i de berörda årskurserna genomför under hösten en kartläggning 
som NCM, (Nationellt centrum för matematik) har konstruerat. Alla lärare 
som deltar matematiksatsningen genomför en lärarenkät som NCM har 
konstruerat. 

Nästa återrapportering till barn- och utbildningsnämnden är planerad till 
oktober, 2020.  

Med anledning av Covid -19 har arbetet kring matematiksatsningen 
förskjutits, vilket innebär att nästa återrapportering till barn- och 
utbildningsnämnden kommer att ske 9 december 2020.     

De ledamöter som nämnden har utsett att delta i matematikssatsningen 
meddelar att de inte kommer att ha möjlighet att delta på kommande 
nätverkstillfällen den 3-4 september och ställer frågan om någon annan 
ledamot är intresserad. 

Gabriel Tidestav (S) meddelar intresse för att delta.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-10, BOU 2020/00072 nr 59067.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att arvode utgår till Gabriel Tidestav (S) för deltagande i SKR:s 
matematiksatsnings nätverksträff den 3-4 september 2020.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag och Carl- Johan Torstensons (M) 
tilläggsyrkande och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Grundskolornas rektorer 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Berörd ledamot  
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BOU § 100 Dnr 2020/00103  

Revidering av Regler för placering i fritidshem 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att revidera reglerna för placering i fritidshem så att även barn till 
föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare har rätt till en 
fritidshemsplacering. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår 
att enhetstaxa gäller för samtliga barn placerade på fritidshem. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att beslutet träder i kraft 1 oktober 2020. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att vid ekonomiska konsekvenser, ska ärendet åter behandlas av barn- 
och utbildningsnämnden, samt kommunfullmäktige. 

5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
Enligt nuvarande regler för placering i förskola och annan pedagogisk 
omsorg har barn som bor i Håbo kommun rätt till plats i 
förskoleverksamheten från ett års ålder om vårdnadshavaren arbetar, 
studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig enligt 
föräldraledighetslagen.  

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande har enligt 
nuvarande regler inte rätt till placering i fritidshem. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser ett behov av att även dessa kategorier av barn 
omfattas av rätten till placering i fritidshem och föreslår därför en 
regelförändring. 

Om beslutet visar sig föranleda extra kostnader i form av en utökad 
bemanning, trots att nuvarande bedömning inte visar att ett sådant behov 
väntas uppkomma, ska ärendet tas upp i nämnden och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00103 nr 59065. 
– Checklista inför beslut som rör barns fritidshemsregler 2020. 
– Bilaga avgifter fritidshem. 
– Regler för placering i fritidshem.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Handläggare för placering i fritidshem  
Verksamhetschef grundskola  
Rektorer grundskola 
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BOU § 101 Dnr 2019/00244  

Anmälan av delegationsbeslut 

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.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2019/00244 nr 58974 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-05-19-2020-08-10  
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BOU § 102 Dnr 2020/00135  

Redovisning av ordförandebeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning äger ordföranden 
rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att barn- och 
utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Redovisningen är en sammanställning av fattade ordförandebeslut.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, BOU 2020/00135 nr 59072 
– Sammanställning av fattade ordförandebeslut  
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BOU § 103 Dnr 2020/00002  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 

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. 

Det finns inga inbjudningar för barn- och utbildningsnämnden att besluta 
om på dagens sammanträde.  

Ordförande informerar om vikten av att kontaktpolitikerna deltar på de 
måldialoger som förvaltningen bjuder in till. 

Förvaltningschef informerar om att en inbjudan till workshopen den 7 
oktober kommer att bifogas som underlag till nämndens sammanträde den 
30 september.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2020/00002 nr 58972 
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BOU § 104 Dnr 2020/00003  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, BOU 2020/00003 nr 59069  
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BOU § 105 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden innehåller rapportering av skolinspektionsärenden, 
klagomålsärenden, rapportering av kränkande behandling, samt vissa 
delgivningar till nämnden.  

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.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2020/00001 nr 58975 
– Tjänsteanteckning Skolinspektionsärenden 
– Tjänsteanteckning Klagomål mot utbildning 
– Rapport gällande kränkande behandling 
– Antagen beredningsprocess   
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BOU § 106 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ledamöter i barn-och utbildningsnämnden informerar från 
verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation.  

Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande ingen information att 
delger förvaltning eller övriga ledamöter.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-06-25, BOU 2020/00004 nr 58973  
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