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Ersättare Arvo Väisänen (KD) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 
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BOU § 39 Dnr 2016/02246  

Information från förvaltningsledningen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  

Den administrativa chefen informerar om upphandling av skolskjuts och 

skolvalet. 

Förvaltningschefen informerar om organisationsöversyn inom kostenheten, 

bunsam, aktuella projekt och om ett potentiellt avskaffande av 

arbetsutskottet.       

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02246 nr 30941      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
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BOU § 40 Dnr 2016/02247  

 

Anmälningsärenden 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.       

Sammanfattning  

Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 

skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 

till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 

intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 

de inkommit till förvaltningen.       

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02247 nr 30946 

– Sammanställning av ärenden, 2017-03-07 – 2017-04-10        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.            
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BOU § 41 Dnr 2016/02252  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-27, BOU 2016/02252 nr 31383 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2017-03-07 – 2017-04-10    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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BOU § 42 Dnr 2017/00314  

Kompletterande yttrande avseende remittering av motion: 
mobil- och surfplatteförbud i grundskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till barn- och 

utbildningsförvaltningen för vidare handläggning.      

Sammanfattning  

I ärendet ger barn- och utbildningsförvaltningen exempel på olika 

fritidsaktiviteter inom kommunens skolor. Dessa är framförallt riktade mot 

fritidshem för skolåren F-6. Skrivelsen innehåller också reflektioner kring 

mobilanvändning för de högre skolåren. Alla skolor har mobilförbud på 

lektionstid. En av skolorna, Västerängsskolan planerar för en ”mobilfri 

skola” i samverkan med vårdnadshavare.      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-02, BOU 2017/00314 nr 31208 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 

– KS 2016-09-05, § 136 

– KSAU 2016-08-23, § 81       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp): barn- och utbildningsnämnden yrkar på att återremittera 

ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för vidare handläggning.       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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BOU § 43 Dnr 2017/00457  

Skolpliktskontroll VT17 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Via kommunens elevregister görs varje vecka en kontroll av skolplikten på 

de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i Håbo kommun och omfattas 

av skolplikt. Där hittas bland annat barn som är nyinflyttade och barn som 

går i skola i kommunala eller fristående skolor i andra kommuner men där 

vårdnadshavarna inte har meddelat detta till Håbo kommun. Ibland kan 

barnen också vistas utomlands. Barn- och utbildningsförvaltningen följer 

upp alla barn till dess att ärendet överlämnas till annan myndighet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolplikt sker ett 

samarbete med både Försäkringskassan, Skatteverket (folkbokföringen) och, 

i vissa undantagsfall, Polisen. I en del fall lämnas uppgifter över till dem. 

Myndigheterna tar emot uppgifterna och startar, om så behövs, en egen 

utredning utifrån de lagar som gäller för deras verksamheter.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-03, BOU 2017/00457 nr 30724  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Louise Wikström, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen 

Susann Tholander, administratör på barn- och utbildningsförvaltningen 

Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef på barn- och 

utbildningsförvaltningen  
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BOU § 44 Dnr 2017/00611  

Uppföljning av aktivitetsansvaret vårterminen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen       

Sammanfattning  

Inom det Kommunala Aktivitetsansvaret KAA finns under april månad 143 

ungdomar. Antalet har minskat i förhållande till hösten 2016. Den 

redovisade statistiken visar också att under våren 2017 är det fler elever i 

praktik och i arbete. Antalet regelbundna coachande möten med elever har 

också ökat. 

För ungdomar mellan 20-25 år har kommunen ett mycket gott samarbete 

med Arbetsförmedlingen.      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-24, BOU 2017/00611 nr 31210      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och elevhälsan 

Kommunala aktivitetsansvaret  
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BOU § 45 Dnr 2017/00613  

Delårsuppföljning jan-mars 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen mars 

2017 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 

underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

ombudgetera inom ram investeringsmedel 2017 för uppstart av 

bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,6 miljoner 

kronor. Det är en förbättring med 6,1 miljoner kronor i jämförelse med 

föregående månads prognos men 5,9 miljoner kronor sämre i jämfört 

med delårsprognosen året innan.  

Underskottet beror på att i förskolan har antal barn ökat markant i 

förhållande till budget. Det innebär att underskottet ligger på pengkontot 

och inte på enhetsnivå.  

För grundskoleverksamheten är det däremot enheterna som prognostiserar 

ett underskott. Framförallt är det högre lönekostnader än budgeterat som 

bidrar till underskottet. De grundskolor som har ett underskott har, förutom 

redan gjorda åtgärder, redovisat en handlingsplan för att ytterligare förbättra 

årsprognosen.  

Bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan beräknas kosta 10 

miljoner kronor. Arbetet beräknas vara klart år 2018. För att byggnationen 

ska hinna blir klar måste arbetet påbörjas redan i år. Förvaltningen beräknar 

att kostnaderna under 2017 blir ca 1 miljoner kronor. Därför föreslår 

förvaltningen att nämnden tar beslut om en omfördelning på 1 miljon kronor 

av redan beslutade investeringsmedel. Investeringen ryms inom fastslagen 

investeringsram. Förslaget förutsätter att kommunfullmäktige beviljar 

investeringen på 9 miljoner kronor år 2018 för bortbyggandet av skola 2000.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-28, BOU 2017/00613 nr 31449 

– Delårsbokslut mars 2017, Barn- och utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen 

mars 2017 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 

underskottet. 
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

ombudgetera inom ram investeringsmedel 2017 för uppstart av 

bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan       

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningen lednignsgrupp 
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BOU § 46 Dnr 2017/00428  

Remiss- Medborgarförslag om möjlighet för elever att välja UL 
ungdomskort i stället för SL kort 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden anser att medborgarförslaget bör avslås 

med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förslaget bör avslås. 

Huvudanledningen är att Håbo kommun inte har lagliga möjligheter att göra 

den uppdelning som förslagsställaren förespråkar. Förslaget skulle sannolikt 

även innebära ökade kostnader för kommunen.  

Förslagsställaren skriver att ungdomar i Håbo kommun enligt nya regler 

skall ha mer än sex km till skolan från bostaden för att få erhålla ett UL kort. 

Detta är bara delvis korrekt. Reglerna är inte nya, utan återfinns i lagen 

(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Det 

stämmer dock att elever i gymnasiet som omfattas av rätten till sådan 

ersättning måste ha en färdväg på minst sex kilometer mellan bostaden och 

skolan. Den resan anordnas också med UL-kort för vissa av eleverna. 

Eleverna som går på gymnasier i Stockholms län tilldelas SL-kort som 

reseersättning för re-san med pendeltåg och SL-buss. Elever på 

Fridegårdsgymnasiet tilldelas också SL-kort men den utdelningen är inte 

knuten till rätten till reseersättning. Som förslagsställaren skriver är inte 

trafikfarlig väg något som berättigar till reseersättning och har inte heller 

varit det innan. Reseersättningen skiljer sig i detta avseende från 

skolskjutsen i gymnasiesärskolan.  

Eftersom kommunen är skyldig enligt lag att anordna resan för eleverna på 

gymnasier i Stockholm går det inte att sluta dela ut SL-korten, såvida inte 

kommunen på annat sätt bekostar resan med SL-trafiken. Detta gäller även 

om vårdnadshavaren eller eleven hellre skulle motta ett UL-kort.  

För Fridegårdsgymnasiets utdelning av SL-kort har möjligheten att resa till 

skolaktiviteter varit ett av målen. Om eleverna där skulle ha möjligheten att 

välja UL-kort istället skulle skolan ändå vara tvungen att bekosta resorna till 

skolaktiviteter då detta ingår i skolans ansvar enligt Skollagen. Det är inte 

tillåtet att en skola låter elevens vårdnadshavare bekosta de resorna. 

De elever som beviljas reseersättning med SL-kort har även rätt till 

ersättning för kostnaden för att ta sig mellan bostaden och Bålsta station. 

Håbo kommuns bedömning är att elever med minst sex kilometers färdväg 

mellan bostaden och stationen ska anses ha en kostnad för den delen av 
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resan, liksom elever som på grund av funktionshinder eller någon annan 

särskild omständighet inte kan gå så långt.      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-02, BOU 2017/00428 nr 31546      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Johan Torstenson (M): barn- och utbildningsnämnden anser att 

medborgarförslaget bör avslås med hänvisning till förvaltningens 

tjänsteskrivelse.       

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Skolkontoret 

Fridegårdsgymnasiet  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-10  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 47 Dnr 2016/02248  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2017 

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. 

Ordföranden informerade om verksamhetsbesök för förskolan, våren 2017. 

Förvaltningschef framförde en inbjudan till en lunch med UF-företagen på 

Fridegårdsgymnasiet den 18 maj.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02248 nr 30942      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
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BOU § 48 Dnr 2016/02249  

Information från nämndsledamöter 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar från 

verksamhetsbesök, seminarier, eller övrig representation.         

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02249 nr 30943      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
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BOU § 49 Dnr 2016/02250  

Uppdragslista 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02250 nr 30944      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
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BOU § 50 Dnr 2016/02251  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-04-12, BOU 2016/02251 nr 30945      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

 

 


