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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 16 januari 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) 
Begonia Randhav (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Thomas Moore (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Björn Hedö (M) 

Gabriel Tidestav (S) 
Zinaida  Belonoshko  (SD) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Anne Kulle, verksamhetschef för barn- och elevhälsa 
Anna Walterholm, verksamhetschef för förskola 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
 
Somir Sinharay, personalföreträdare Lärarförbundet 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Onsdagen den 23 januari 2019, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-13 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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BOU § 1 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) att jämte 
ordförande vara justerare av dagens protokoll. Justering äger rum den 
23 januari kl. 15:00.  

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.  

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 § 2 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
En kort presentation av barn- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare samt förvaltningsledningen. 

Förvaltningschefen informerar om att Skolinspektionen kommer att besöka 
Gröna Dalen och Futurum under mars månad. 

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden får en inbjudan av 
förvaltningschefen till en utbildning av förvaltningen, dess verksamheter 
och mål. Utbildningen sker under två eftermiddagar senare i vår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-08, BOU 2018/04110 nr 55016.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 3 Dnr 2018/04098  

Inrättande av arbetsutskott och fastställande av arbetsordning 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under 
mandatperioden 2018-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av  
tre ledamöter och två ersättare. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl- Johan Torstenson (M), 
Johan Jakobsson (C) och Helene Cranser (S) till ledamöter och Inger Wallin 
(S) och Helén Embretsén (KD) till ersättare i arbetsutskottet för 
mandatperioden 2018-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl- Johan Torstenson (M) 
till ordförande och Helene Cranser (S) till vice ordförande i arbetsutskottet 
för mandatperioden 2018-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge ledamöter och ersättare, 
förvaltningschef, nämndsekreterare, förvaltningsekonom samt handläggande 
tjänstemän närvaro- och yttranderätt vid arbetsutskottens sammanträden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska 
protokollföras. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att 
fatta beslut i visst ärende, då ska beslut protokollföras. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer arbetsordning för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har den 10 december 2018 (§ 168) beslutat att i 
nämndernas reglementen inte reglera något om utskott. Det lämnas fritt för 
respektive nämnd att själva inrätta de utskott och/eller den beredning som 
nämnden anser sig behöva, enligt 3 kap. § 5 i kommunallagen. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott ska 
nämnden besluta om antal ledamöter och ersättare, vilka ur nämnden som 
ska ingå i arbetsutskottet samt välja arbetsutskottets presidium. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott ska 
arbetsordning för arbetsutskottet beslutas. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott bör 
arbetsformen för arbetsutskottet vara att bereda ärenden utan att skriva 
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protokoll. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att fatta 
beslut i visst ärende, då ska beslut protokollföras. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan 
eget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, BOU 2018/04098 nr 54953. 
Arbetsordning för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott,  
BOU 2018/04098 nr 54962. 
Protokoll från kommunfullmäktige (§ 168 ), 2018-12-10  
Reglemente för Håbo kommuns nämnder 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nomineringar: 

Ordförande nominerar Carl- Johan Torstenson (M) och Johan Jakobsson (C) 
till ordinarie ledamöter samt Helén Embretsén (KD) till ersättare. 

Helene Cranser (S) nominerar sig till ordinarie ledamot samt Inger Wallin 
(S) till ersättare. 

Anders Ekelöf (SD) nominerar sig till ledamot utan nominering till ersättare. 

Övriga nomineringar: 

Helene Cranser (S) nominerar Carl- Johan Torstenson (M) till ordförande 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 
2018-2022. 

Carl- Johan Torstenson (M) nominerar Helene Cranser (S) till vice 
ordförande för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under 
mandatperioden 2018-2022. 

Beslutsgång 

Förslag 1: 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre 
ledamöter och två ersättare. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl- Johan Torstenson (M), 
Johan Jakobsson (C), Helene Cranser (S) till ledamöter och Inger Wallin (S) 
och Helén Embretsén (KD) till ersättare i arbetsutskottet för mandatperioden 
2018-2022. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl- Johan Torstenson (M) 
till ordförande och Helene Cranser (S) till vice ordförande i arbetsutskottet 
för mandatperioden 2018-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge ledamöter och ersättare, 
förvaltningschef, nämndsekreterare, förvaltningsekonom samt handläggande 
tjänstemän närvaro- och yttranderätt vid arbetsutskottens sammanträden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska 
protokollföras. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att 
fatta beslut i visst ärende, då ska beslut protokollföras. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer arbetsordning för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Förslag 2: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Carl- Johan Torstenson (M), 
Helene Cranser (S), Anders Ekelöf (SD) till ledamöter och Inger Wallin (S) 
och Helén Embretsén (KD) till ersättare i arbetsutskottet för mandatperioden 
2018-2022. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot förslag 2. 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
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BOU § 4 Dnr 2018/01779  

Attesträtt 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2019 med 
ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till verksamhetskodsintervallet 
107, enligt bilaga. 

Förvaltningschefen ges attesträtt under 2019 med ansvarskodintervallet 
5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 3155, 
330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2019, och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som 
ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bl.a. att nämnd 
delegerar till förvaltningschef att besluta om attestanter samt att nämnd 
ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsnämndens ordförande attesträtt under 2019 med 
ansvarskodsintervallet 5000-5000 (ordförande barn- och utbildningsnämnd) 
kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet samt tillhörande arbetsutskott) 

Förvaltningen föreslår dessutom att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningschefen attesträtt under 2019 med ansvarskodsintervallet 5000-
6999 (ordförande barn- och utbildningsnämnd och barn- och 
utbildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet samt tillhörande arbetsutskott), 1380 
(nämndadministration), 3150, 3155, 330 (Musikskolans verksamhet) och 
4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

På barn- och utbildningskontoret finns aktuell attestförteckning vilken 
kommer att anmälas till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-31, BOU 2018/01779 nr 52630. 
Attestförteckning 2019, BoU 2019.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2019 med 
ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till verksamhetskodsintervallet 
107, enligt bilaga. 

Förvaltningschefen ges attesträtt under 2019 med ansvarskodintervallet 
5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 3155, 
330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Ordföranden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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BOU § 5 Dnr 2018/01774  

Sammanträdesdatum och tider för barn- och 
utbildningsnämnden och BunSam 2019 

Beslut 
Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är måndagar, kl. 
11.00. 
28 januari, 25 februari, 8 april, 13 maj, 12 augusti (reserv), 2 september, 14 
oktober och 11 november. 

Ordförandeberedning hålls tisdagar, kl.15:00. 
29 januari, 26 februari, 9 april, 14 maj, 13 augusti (reserv), 3 september, 15 
oktober och 12 november. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar, kl. 
15:00.  
11 februari, 11 mars, 23 april, 27 maj, 26 augusti (reserv), 16 september, 28 
oktober och 25 november. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 
27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 11 september (reserv), 2 oktober, 13 
november och 11 december.  

Sammanfattning  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 
barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2019. I förslaget har 
i möjligaste mån tagits hänsyn till datum för utskick av kallelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ekonomiavdelningens tidplan för arbetet 
med årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppföljning samt storhelger. 
Förvaltningens förslag redovisas nedan: 

Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är måndagar, kl. 
11.00. 
28 januari, 25 februari, 8 april, 13 maj, 12 augusti (reserv), 2 september, 14 
oktober och 11 november. 

Ordförandeberedning hålls tisdagar, kl. 15:00 
29 januari, 26 februari, 9 april, 14 maj, 13 augusti (reserv), 3 september, 15 
oktober och 12 november. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar, kl. 
15:00 
11 februari, 11 mars, 23 april, 27 maj, 26 augusti (reserv),  
16 september, 28 oktober och 25 november. 
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Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 
27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 11 september (reserv), 2 oktober, 13 
november och 11 december.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, BOU 2018/01774 nr 54941. 
Förslag till sammanträdesplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden och 
BunSam.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

Stopptid för handlingar till barn- och utbildningsnämnden är måndagar,kl. 
11.00. 
28 januari, 25 februari, 8 april, 13 maj, 12 augusti (reserv), 2 september, 14 
oktober och 11 november. 

Ordförandeberedning hålls tisdagar, kl.15:00. 
29 januari, 26 februari, 9 april, 14 maj, 13 augusti (reserv), 3 september, 15 
oktober och 12 november. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar, kl. 
15:00. 
11 februari, 11 mars, 23 april, 27 maj, 26 augusti (reserv), 16 september, 28 
oktober och 25 november. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar, kl. 18.00. 
27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 11 september (reserv), 2 oktober, 13 
november och 11 december. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga företrädare 
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BOU § 6 Dnr 2018/04097  

Närvaro- och yttranderätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden 2019-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef, 
administrativ chef, nämndsekreterare, förvaltningsekonom, handläggande 
tjänstemän, rektorer/förskolechefer samt ersättare i nämnden närvaro- och 
yttranderätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022. 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos 
kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte 
delta i besluten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07 BOU 2018/04097 nr 54966.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef, 
administrativ chef, nämndsekreterare, förvaltningsekonom, handläggande 
tjänstemän, rektorer/förskolechefer samt ersättare i nämnden närvaro- och 
yttranderätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 7 Dnr 2019/00021  

Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare inom de olika 
fackförbunden 2019-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge personalföreträdare från de 
olika fackförbunden närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden 
under perioden 2019-2022.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022. 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos 
kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte 
delta i besluten. 

Personalföreträdare för de olika fackförbunden har inte rätt att närvara vid 
handläggning av ärenden som enligt kommunallagens 7 kap. 14 § avser: 

1. myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en 
obestämd krets av enskilda, 
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,  
3. uppsägningar av kollektivavtal, 
4. arbetskonflikter,  
5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en 
arbetstagarorganisation, eller  
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07 BOU 2019/00021 nr 54969.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge personalföreträdare från de 
olika fackförbunden närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden 
under perioden 2019-2022   
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Fackliga företrädare  
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BOU § 8 Dnr 2018/04100  

Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunilla Alm (L) till ledamot i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Helene Cranser (S) till ersättare i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2022.  

Sammanfattning  
Det kommunala handikapprådet är ett samverkansorgan mellan Håbo 
kommun och handikapporganisationerna i frågor gällande målgruppen. En 
ordinarie ledamot och en ersättare kommer att väljas från kommunstyrelsen, 
bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. Ordinarie ledamot från kommunstyrelsen kommer att 
vara ordförande för rådet enligt reglemente antaget 2018-11-26 § 246. 

Mot denna bakgrund har barn- och utbildningsnämnden möjlighet att välja 
en ledamot och en ersättare till kommunala handikapprådet. 

Det kommunala handikapprådet har sitt första sammanträde den 22 januari 
2019.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07,BOU 2018/04100 nr 54970. 
Reglemente för kommunala handikapprådet  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden nominerar Gunilla Alm (L) som ordinarie ledamot i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2022. 

Helene Cranser (S) nominerar sig själv som ersättare i kommunala 
handikapprådet under perioden 2019-2022.  

Beslutsgång 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunilla Alm (L) till ledamot i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Helene Cranser (S) till ersättare i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2022. 
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Kommunala handikapprådet 
Kommunstyrelsens kansli 
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BOU § 9 Dnr 2018/04101  

Barn- och utbildningsnämndens deltagande i förrättningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden i första hand beslutar 
om/godkänner deltagande i förrättning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordföranden och/eller vice 
ordföranden avgör deltagande i förrättning, om tidsangivelsen i inbjudan 
inte kan invänta nämndens beslut.  

Sammanfattning  
Till barn- och utbildningsförvaltningens kontor kommer inbjudningar till 
olika förrättningar riktade till nämndens politiker. Med förrättning menas 
sammankomst, konferens, föreläsning, informationsmöte, sammanträde, 
kurs, studiebesök, studieresa eller liknande. 

Barn- och utbildningskontoret föreslår att inbjudningar vidarebefordras till 
ordföranden och vice ordförande för kännedom samt för att avgöra om 
inbjudan är intressant och värdefull för nämnden att delta i. 

För att får rätt till arvode ska i första hand nämnden besluta om/godkänna 
deltagande i förrättning.  Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta 
nämndens beslut, får ordföranden och/eller vice ordföranden godkänna 
deltagande i förrättning. 

Efter förrättning ska förtroendevald återrapportera till nämnden och bifoga 
en kopia på inbjudan ihop med arvodesräkningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, BOU 2018/04101 nr 54973.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden i första hand beslutar 
om/godkänner deltagande i förrättning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordföranden och/eller vice 
ordföranden avgör deltagande i förrättning, om tidsangivelsen i inbjudan 
inte kan invänta nämndens beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Nämndsekreterare 
Informationshanteringsgruppen  
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BOU § 10 Dnr 2018/04109  

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden perioden 
2019-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning att gälla från och med den 16 januari 2019 och tills 
vidare.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Av förslaget framgår 
hur en delegationsordning ska användas, typ av verksamhet och lagrum 
utifrån skollag och andra författningar som gäller för barn- och utbildnings-
nämndens verksamhet.  

I föreslagen delegationsordning ges förvaltningschefen samtlig delegation, 
med möjlighet att vidaredelegera vissa av besluten till underställd personal. 
Då förvaltningschefen ändrar vidaredelegeringen återrapporteras detta till 
nämnden genom ett anmälningsärende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, BOU 2018/04109 nr 54975. 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning att gälla från och med den 16 januari 2019 och tills 
vidare.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 11 Dnr 2018/04108  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och 
utbildningsnämnden till förvaltningschef 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschefen enligt bilaga, BOU 2018/04108 nr 54981.   

Sammanfattning  
Till behandling föreligger att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter från barn- 
och utbildningsnämnden till förvaltningschefen, enligt förslag i bilaga BOU 
2018/04108 nr 54981. 

I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret omfattar även 
eleverna vid kommunens skolor. 
De förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns förutsättningar för att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det 
dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska 
därför se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, 
resurser och kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande 
arbetsmiljövillkor.  

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att 
förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). En annan är att tillse att förvaltningschefen får rätt att fördela 
uppgifter så långt ut i organisationen, att SAM kan drivas på arbetsplatserna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, BOU 2018/04108 nr 54980. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och utbildningsnämnden till 
förvaltningschefen, BOU 2018/04108 nr 54981. 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställt av 
kommunfullmäktige (§170/2018)  
Håbo kommuns Arbetsmiljöpolicy, reviderad 2009-09-07, redigerad 2009-
09-25. 
Håbo kommuns Rehabiliteringspolicy, reviderad 2009-08-24, redigerad 
2009-09-25. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschefen enligt bilaga, BOU 2018/04108 nr 54981.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
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BOU § 12 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar följande: 

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar på Skolfrånvaro 2019 och 
informerar barn- och utbildningsnämnden om innehållet.  

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på Öppet hus 
på Fridegårdsgymnasiet i eget intresse utan arvode. 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på 
samverkansträff med Familjecentralen i Håbo i eget intresse utan arvode. 

Barn- och utbildningsnämnden avvaktar deltagande i Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) kurser.  

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.      

På sammanträdet informeras även om inbjudningar som inkommit efter 
kallelseutskick.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-08, BOU 2019/00033 nr 55015. 
Inbjudan till konferens Skolfrånvaro 2019. 
Inbjudan till Öppet hus på Fridegårdsgymnasiet. 
Inbjudan till kurser- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Inbjudan till samverkansträff Familjecentralen i Håbo.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar följande: 

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar på Skolfrånvaro 2019 och 
informerar barn- och utbildningsnämnden om innehållet.  

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på Öppet hus 
på Fridegårdsgymnasiet i eget intresse utan arvode. 
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Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare deltar på 
samverkansträff med Familjecentralen i Håbo i eget intresse utan arvode. 

Barn- och utbildningsnämnden avvaktar deltagande i Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) kurser.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Representanter på barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 13 Dnr 2019/00022  

Övriga ärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta upp ärende gällande 
kontaktpolitiker på barn-och utbildningsnämndens sammanträde i februari.  

Sammanfattning  
Anders Ekelöf (SD) vill besöka samtliga verksamheter och träffa 
rektorer/förskolechefer samt pedagoger och lärare för att lära sig mer om 
verksamheterna och hur de arbetar. 

Ordföranden informerar om hur barn- och utbildningsnämnden tidigare 
arbetat kring frågan och lyfter även möjligheten till att återinföra 
kontaktpolitiker. Ärendet gällande kontaktpolitiker till barn- och 
utbildningsförvaltningens olika verksamheter kommer att tas upp på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde i februari. 

Ordföranden informerar barn- och utbildningsnämnden om villkoren för 
passerkort. De ledamöter och ersättare som behöver ett passerkort har på 
sammanträdet anmält det till ordförande för vidare hantering.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta upp ärende gällande 
kontaktpolitiker på barn-och utbildningsnämndens sammanträde i februari.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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