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BOU § 45 Dnr 2018/01171  

Förslag till extrainsatt nämndssammanträde 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett extrainsatt 
nämndssammanträde den 19 september 2018.  

Sammanfattning  
Den 22 september 2018 är det sista dagen för nämnden att lämna in 
protokoll för beslut om budget, nämndsmål, nyckelindikatorer och mått för 
2019 till kommunstyrelsen. 

Det innebär att nämnden behöver ha ett extrainsatt nämndssammanträde 
före detta datum.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår datumet 19 september 2018.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-12, BOU 2018/01171 nr 43205 
– Uppdaterad sammanträdesplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden 

och BunSam, 2018-04-23, BOU 2018/01171 nr 43645  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett extrainsatt 
nämndssammanträde den 19 september 2018. 

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

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 
Ekonomienheten på kommunstyrelsens förvaltning 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga företrädare  
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BOU § 46 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
IT-strategen informerar om sina besök på BETT och SETT- mässorna samt 
berättar om den kommande HETT-mässan. Barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare bjuds in till HETT-mässan den 29 oktober 2018 
mellan kl. 13:00-19:00. 

Bitr. rektor för Komvux och SFI besvarar frågor och informerar om den 
förändring som SFI står inför. 

Verksamhetschefen för grundskolan presenterar sig och berättar om sin 
tjänst, vad den innebär samt hens uppdrag. 

Administrativa chefen informerar om att förskolan nu har gjort sina 
placeringar och att på grund av en stor omplaceringskö så har inte alla fått 
placering på de förskolor som de önskat. Detta har resulterat i att barn- och 
utbildningsförvaltningen inte har kunnat tillgodose syskonförturen fullt ut 
då riktlinjerna i kommunen anger att barn i omplaceringskön har förtur mot 
syskonförturen. 

Rektor för Fridegårdsgymnasiet påminner om den inbjudan som nämnden 
har fått gällande det traditionella studentfirandet Fridegårdsgymnasiet. 

Vidare informerar rektor för Fridegårdsgymnasiet att det pågår nationella 
prov just nu och att det är mycket arbete kring detta. 

Förvaltningschefen informerar om den förstudie som ska göras gällande ett 
nytt hus att bedriva undervisning i. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-16, BOU 2018/00159 nr 43260.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut.     
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BOU § 47 Dnr 2018/01078  

Uppföljning av närvaro för gymnasieelever vårterminen 2018.  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Huvudmannen för en gymnasieskola är skyldig att meddela elevens 
hemkommun när en elev utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. Lagstiftarnas avsikt är att möjliggöra för hemkommunen att på 
ett tidigt stadium fånga upp elever som riskerar att avbryta för att tiden 
mellan ett avbrott och erbjudande om stöd ska bli så kort som möjligt.  

Trots att lagen har funnits i flera år saknas i de flesta regioner gemensamma 
rutiner och definitioner för när och hur hemkommunen ska kontaktas. 
Resultatet är sporadiska och ofta svårtolkade kommunikationer.  

För att få en helhetsbild av närvaron hos elever bosatta i Håbo kommun har 
barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att införa samma rutin för 
närvarouppföljning som redan tillämpas inom skolpliktsbevakningen. Våren 
2018 har därför en förfrågan gått ut till samtliga gymnasieskolor som tagit 
emot elever folkbokförda i Håbo.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-06, BOU 2018/01078 nr 42904      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare gymnasieuppföljning 
Administrativ chefen 
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BOU § 48 Dnr 2018/00698  

Gymnasieutbildning för asylsökande över 18 år 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande personer som 
fyllt 18 år har rätt att tas emot på ett nationellt program om de är 
behöriga och omfattas av rätten till statsbidrag.   

2. Beslutet avser asylsökande bosatta i Håbo kommun samt asylsökande 
som söker till nationella program i Håbo kommun.  

3. Beslut om antagning och beviljande av ersättning delegeras till 
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation enligt 
gymnasieförordningen 12 kap 11-13 §§. 

Sammanfattning  
Asylsökande barn har enligt skollagen och förordning rätt till utbildning på 
samma villkor som barn folkbokförda i Sverige. Rätten gäller tills den 
dagen de fyller 18 år. En asylsökande som påbörjat en utbildning innan han 
fyller 18 år får avsluta utbildningen men inte påbörja en ny.  

Lagstiftningen medför att elever som gått introduktionsprogram och blir 
behöriga till nationella program inte får börja på ett nationellt program om 
de hunnit fylla 18 år innan den dag som utbildningen startar.  

En elev folkbokförd i Sverige kan tas emot på en gymnasieutbildning fram 
till och med första halvåret det år eleven fyller 20.  

Enligt gymnasieförordningen kan även elever som inte har rätt till 
utbildning i Sverige tas emot på en gymnasieutbildning. Enligt beslut från 
riksdagen ska en kommun kunna få ersättning i form av statsbidrag för 
detta.  Beslut enligt denna lagstiftning är i Håbo kommun inte delegerat till 
någon tjänsteman. Det ligger därför på nämnden att besluta om undantag 
ska göras i de här fallen.  

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-16, BOU 2018/00698 nr 41757 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordförandens förslag till beslut:  

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande personer som 
fyllt 18 år har rätt att tas emot på ett nationellt program om de är 
behöriga och omfattas av rätten till statsbidrag.   
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2. Beslutet avser asylsökande bosatta i Håbo kommun samt asylsökande 
som söker till nationella program i Håbo kommun.  

3. Beslut om antagning och beviljande av ersättning delegeras till 
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation enligt 
gymnasieförordningen 12 kap 11-13 §§. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand på att återremittera ärendet till barn- 
och utbildningsförvaltningen för vidare handläggning.   

Owe Fröjd (Båp) ändringsyrkar i andra hand beslutspunkt 2: Beslutet avser 
asylsökande bosatta i Håbo kommun och som blivit anvisade till Håbo 
kommun.  

Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag i sin helhet till förvaltningens förslag. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

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

  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Linnea Bjuhrs (SD) 
yrkande gällande avslag av ärendet i sin helhet.    

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

 Beslutsgång 3 
 Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut punkt 2 mot Owe Fröjds 
(Båp) ändringsyrkande av punkt 2. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare gymnasieantagning 
Fridegårdsgymnasiet  
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BOU § 49 Dnr 2018/00076  

Plan för det kommunala aktivitetsansvaret i Håbo kommun 
(KAA) 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för det kommunala 
aktivitetsansvaret.  

Sammanfattning  
En avslutad gymnasieutbildning är på dagens arbetsmarknad en viktig faktor 
för att förebygga framtida utanförskap och arbetslöshet.  

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerade om hur de ungdomar som är under 20 år och står utanför 
gymnasieskolan håller sig sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda 
individuella åtgärder 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-26, BOU 2018/00076 nr 42395. 
– Plan för det kommunala aktivitetsansvaret i Håbo kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för det kommunala 
aktivitetsansvaret.      

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Enhetschef, enheten för Studie och karriärvägledning 
Ungdomscoach 
Rektorer, grundskola och gymnasium 
Socialnämnden 
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BOU § 50 Dnr 2018/01060  

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 
2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschefen för barn- och elevhälsan informerar om 
patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser.  

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-06, BOU 2018/01060 nr 42913 
– Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. 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 § 51 Dnr 2018/00161  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen 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 delegationsbeslut som fattas under perioden 2018-03-06 - 2018-04-09 
gäller: 

Grundbelopp fristående förskola 

Tilläggsbelopp fristående grundskola 

Fullgöra skolplikt på annat sätt 

Uppskjuten skolplikt 

Börja förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 5 år 

Läsårstider 2019/2020,2020/2021,2021/2022  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-16, BOU 2018/00161 nr 43261. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-03-06 - 2018-04-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1.  Barn- och utbildningsförvaltningen noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna.   
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(32)

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 52 Dnr 2018/00160  

Anmälningsärenden 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen 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, 2018-04-16, BOU 2018/00160 nr 43262.    
– Sammanställning av ärenden, 2018-03-06 – 2018-04-09.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna.   

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(32)

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 53 Dnr 2018/00604  

Delårsuppföljning 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen mars 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär 11 224 187 kronor av 
kommunstyrelsen som kompensation för volymökningar. 

3. Barn- och utbildningsnämnden återtar tidigare beslut om ökad 
budgetram på grund av ökade prognosticerade kostnader, BOU § 1, 
2018-02-28.  

Sammanfattning  
Det prognostiserade resultatet för barn- och utbildningsnämnden hamnar i 
dag på ett underskott av 23,7 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört 
med föregående prognos på 2,2 miljoner kronor. 

Ungefär hälften av underskottet beror på att vi har fått fler antal barn och 
elever än vad som har budgeterats. Förskolan har prognostiserat med 80 fler 
barn och grundskolan med 75 fler elever. Resterande del av underskottet 
ligger på verksamhet grundskola. För små klasser och ej ekonomiskt 
hållbart antal klasser per årskurs och skola bidrar till underskottet. Storleken 
på klassrummen begränsar antal elever vilket innebär i många fall en ej 
ekonomisk hållbarhet. 

En genomlysning av barn-och utbildningsförvaltningen planeras gällande 
nyckeltal, som kommer att kunna ge svar på de kostnadsdrivande faktorerna 
och synliggöra eventuella hinder för ytterligare effektivisering.  

Den prognos som redovisas för antal barn och elever inom förskola, 
fritidshem och grundskola är högre än vad som har budgeterats. Däremot 
minskar volymerna inom förskoleklass och gymnasiet. Om Barn- och 
utbildningsnämnden blir kompenserad för volymökningarna och 
volymsänkningar, kommer underskottet att minska med cirka 11,5 miljoner 
kronor. 

I barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att 
tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. En vision har tagits 
fram och dialoger kring kultur och förhållningssätt har förts. 
Organisatoriska strukturer med olika mötesforum, som stödjer utvecklingen 
i förvaltningen, har utvecklats och arbetas nu efter under våren.     



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(32)

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Digitaliseringen är i fokus och organisationen arbetar både med att utveckla 
kompetensen gällande digitalisering i undervisningen och att förbereda 
organisationen inför förändringen av dataskyddslagen GDPR.  

Fridegårdsgymnasiet har för tredje året i rad tagit hem det prestigefyllda 
priset som ”Årets UF-företag” i Uppsala län. Gymnasiet har nu 11 av 15 
pallplatser under se senaste fem åren. 

Slutrapport har skrivits tillsammans med Uppsala universitet utifrån den 
unika inkluderingsutbildning som samtliga medarbetare genomgått på 
förvaltningen.  

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionens 
bedömning var att huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende 
granskningens frågeställningar i flera avseenden fungerar väl men behöver 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-20, BOU 2018/00604 nr 43586 
– Delårsuppföljning mars 2018, Barn- och utbildningsnämnden. 
– Bilaga till delårsuppföljningen mars 2018.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordförandens förslag till beslut:   

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen mars 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär 11 224 187 kronor av 
kommunstyrelsen kompensation för volymökningar.  

 

Owe Fröjd (Båp) tilläggsyrkar som beslut 3 att barn- och 
utbildningsnämnden återtar tidigare beslut om ökad budgetram på grund av 
ökade prognosticerade kostnader, BOU § 1, 2018-02-28.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut tillsammans med Owe Fröjds (Båp) 
tilläggsyrkande som beslut 3.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningens ledningsgrupp  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 54 Dnr 2018/01061  

Utnämning av dataskyddsombud 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden utser Louise Lightowler, 
säkerhetssamordnare, till dataskyddsombud från den 25 maj till den 12 
augusti 2018.

2. Barn- och utbildningsnämnden utser kommunjuristen till 
dataskyddsombud från den 13 augusti 2018.

Sammanfattning  
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning för dataskydd att ersätta den 
svenska Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 
Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för 
Dataskyddsförordningen. 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud, art. 
37 Dataskyddsförordningen. Håbo kommun föreslås utse ett gemensamt 
dataskyddsombud för hanteringen av frågor från samtliga nämnder och 
bolag angående Dataskyddsförordningen och angränsande regler. 
Respektive nämnd och bolag behöver därmed besluta om att utse samma 
dataskyddsombud som kommunstyrelsen. Kommunen ska delge 
Datainspektionen vem som är utsedd till dataskyddsombud. 

Axel Danielsson var tidigare personuppgiftsombud utifrån PUL. Axels 
uppdrag avslutas i och med att Dataskyddförordningen ersätter PUL den 25 
maj 2018.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-05, BOU 2018/01061 nr 42803
– Underlag till utnämning av dataskyddsombud, daterat 2018-03-21.
– Beslut om utnämning av dataskyddsombud, KS § 90 2018-04-23, dnr

2018/00070

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden utser Louise Lightowler, 
säkerhetssamordnare, till dataskyddsombud från den 25 maj till den 12 
augusti 2018.

2. Barn- och utbildningsnämnden utser kommunjuristen till 
dataskyddsombud från den 13 augusti 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Datainspektionen 
Samtliga nämnder 
Säkerhetssamordnare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 55 Dnr 2018/01039  

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Arkivbeskrivning för barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning  
Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingar från 
myndighetens verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § 
tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för 
arkivering. Arkivet är en del av det nationella kulturarkivet och ska bevaras, 
hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: 

Rätten att ta del av allmänna handlingar, behov av information för 
rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov. 

Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I arkivvården ingår att 
myndigheten ska organisera skrivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av 
allmänna handlingar underlättas. Myndigheten ska också upprätta en 
arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan 
finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-04, BOU 2018/0139 nr 42707.
– Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Arkivbeskrivning för barn- och
utbildningsnämnden.

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare  
Kommunarkivarien 
Kommunens arkivassistent 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 56 Dnr 2018/01066  

Undertecknande av förvaltningsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de beslut förvaltningen fattar
på delegation från nämnden inte behöver egenhändig namnteckning,
utöver där detta uttrycks i lagkrav.

2. Beslut utan underskrift ska i dokument- och ärendehanteringssystem ha
loggning eller annan digital signatur så att behörig delegats
godkännande av beslutet är spårbart.

3. Behörig delegat ska tydligt framgå av beslutet.

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen fattar en stor mängd förvaltningsbeslut 
på delegation från barn- och utbildningsnämnden. Handläggningen av beslut 
sker ofta i något slags dokument- och ärendehanteringssystem för att sedan 
skrivas ut och undertecknas för hand av behörig delegat. 

För att möjliggöra en effektivare ärendehandläggning har förvaltningen 
utrett om ett undertecknande av beslut är nödvändig för den typ av beslut 
som förvaltningen handlägger på delegation från nämnden. Slutsatsen är att 
frågan om undertecknande eller inte, utöver där detta uttrycks i lagkrav, 
avgörs av vad kommunen bedömer är lämpligt och praktiskt. 

Förvaltningens förslag är att de beslut som fattas på delegation, utöver där 
detta uttrycks i lagkrav, inte behöver undertecknas. Av det digitala beslutet 
ska det genom loggning eller annan digital signatur gå att spåra att behörig 
delegat godkänt beslutet. Behörig delegat ska tydligt framgå av beslutet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-05, BOU 2018/01066 nr 42858.
– Utredning Krav på undertecknande av förvaltningsbeslut

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de beslut förvaltningen fattar
på delegation från nämnden inte behöver egenhändig namnteckning,
utöver där detta uttrycks i lagkrav.

2. Beslut utan underskrift ska i dokument- och ärendehanteringssystem ha
loggning eller annan digital signatur så att behörig delegats
godkännande av beslutet är spårbart.

3. Behörig delegat ska tydligt framgå av beslutet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer 
Förskolechefer 
Handläggare 
Administratörer 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 57 Dnr 2018/00699  

Betygsresultaten höstterminen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta enligt den nya rutinen
för uppföljning av meritvärden i årskurs 6-9.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och
utbildningsförvaltningen varje år, i april och i november, presenterar
meritvärden i årskurs 6-9, på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde.

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en sammanställning av 
betygsresultaten i årskurs 6 till 9 från höstterminen 2017. 

Sammanställningen visar det genomsnittliga meritvärdet för respektive 
årskurs på varje skola. Resultatet för de små undervisningsgrupperna finns 
inte med i sammanställningen. 

I årskurs 6 har eleverna fått sina första terminsbetyg och det genomsnittliga 
meritvärdet varierar, vilket kan bero på vilka ämnen och moment som lästs. 
Därför är det svårt att dra några slutsatser och göra jämförelser av dessa 
siffror.  

Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga skolor visar en ökning från 
årskurs 6 till årskurs 9. Eleverna i årskurs 9 har det högsta genomsnittliga 
meritvärdet i alla skolor. 

En årsplan för uppföljning, analys, planering av åtgärder, samt redovisning 
för nämnden presenteras.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-16, BOU 2018/00699 nr 43331
– Sammanställning av meritvärden i årskurs 6-9 utdelade i samband med

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta enligt den nya rutinen
för uppföljning av meritvärden i årskurs 6-9.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(32)

Sammanträdesdatum

2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och
utbildningsförvaltningen varje år, i april och i november, presenterar
meritvärden i årskurs 6-9, på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde.

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, barn- och utbildning 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetscontroller, barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(32)

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 58 Dnr 2018/00797  

Revidering av kriterier för utdelning av skolstipendier 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
barn- och utbildningsförvaltningen för vidare handläggning.  

Sammanfattning  
Den 9 december 2013 beslutade skolnämnden (§93) att årligen dela ut två 
stipendier. Det ena till den undervisningsgrupp om minst tio elever i årskurs 
6 som på vårterminen har högst genomsnittligt meritvärde och det andra till 
den undervisningsgrupp om minst tio elever i årskurs 8 som på vårterminen 
har högst genomsnittligt meritvärde. 

Den 7 december 2016 instiftades ytterligare ett stipendium enligt beslut 
(§110) nedan: 

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att dela ut stipendier om vardera 
tio tusen kronor till den klass i åk 6 och åk 8 som har det högsta 
genomsnittliga meritvärdet på vårterminen enligt de regler som nu gäller. 

Barn- och utbildningsnämnden instiftar ytterligare ett stipendium om tio 
tusen kronor till den klass som förbättrar sitt genomsnittliga meritvärde från 
vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8. Klassen måste omfatta minst 10 
elever och elever som flyttar in under läsåret skall inte räknas med i 
underlaget. 

Förvaltningen föreslår att den årskurs 8 som har det högsta genomsnittliga 
meritvärdet får tio tusen kronor i stipendium. Om det är samma klass som 
har den bästa förbättringen av sitt genomsnittliga meritvärde från 
vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8 tillfaller stipendiet den klass som 
har näst bästa förbättringen från vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8. 
Förvaltningen föreslår denna förändring för att samma klass inte ska kunna 
få två stipendier.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-21, BOU 2018/00797 nr 41947 
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-07 § 110 
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-12-09 § 93 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i de fall det är samma klass 
som har det högsta meritvärdet och den bästa förbättringen av sitt 
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 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

genomsnittliga meritvärde från vårterminen i åk 7 till vårterminen i åk 8 
får klassen stipendium för det högsta meritvärdet. 

2. Stipendiet för den bästa förbättringen tillfaller den klass som har näst 
bästa förbättringen. 

3. Beslutet att den klass i åk 6 som har det högsta meritvärdet får 
stipendium kvarstår     

Owe Fröjd (Båp) yrkar på att återremittera ärendet till barn- och 
utbildningsförvaltningen för vidare handläggning.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde 
eller återremitteras. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
återremittera ärendet för vidare handläggning. 

Beslut skickas till: 
Handläggaren  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 59 Dnr 2018/00693  

Skolpliktskontroll VT 2018 

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 samarbetar vi 
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, 2018-04-05, BOU 2018/00693 nr 42860.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut. 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Skolpliktshandläggare på barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolpliktsadministratör på barn- och utbildningsförvaltningen 
Administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 60 Dnr 2018/00165  

Uppdragslista 2018 

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, 2018-04-16, BOU 2018/00165 nr 43282      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

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

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 61 Dnr 2018/00164  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 
och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 
remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-09, BOU 2018/00164 nr 42941      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

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

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 62 Dnr 2018/00162  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2018 

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.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-04-16, BOU 2018/00162 nr 43289    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen.      

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

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 63 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Sammanfattning  
Ordföranden informerar om sitt besök på Solhem och att nu är samtliga 
förskolor/skolor besökta. 

Gunilla Alm (L) informerar om sitt deltagande vid informationsmötet som 
förvaltningschefen hade för rektorer med flera inför skolornas inbjudan av 
de politiska ungdomsförbunden. 

Ordföranden och Gunilla Alm (L) informerar om att de ska sitta med i en 
paneljury för femteklassarnas uppfinnarverksamhet- den 18 maj i Skokloster 
och den 21 maj i kommunhuset. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2018-04-16, BOU 2018/00162 nr 43289 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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

 2018-05-09 

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 64 Dnr 2018/00166  

Övriga ärenden 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker frågan hur barn- och utbildningsförvaltningen 
ställer sig till kommunfullmäktiges beslut om att återremittera ärendet 
gällande renoveringen av Futurum samt det nya uppdraget om att eventuellt 
avsluta påbörjad renovering för att bygga nytt. 

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen ännu inte hunnit se över 
konsekvenserna av beslutet från kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordförandens förslag till beslut: 

1.   Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

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


