
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 7 april 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk §§ 44-50, på plats §§ 51- 66  
Gunilla Alm (L), via länk 
Anna Larsson (S), via länk 
Inger Wallin (S), via länk 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C), via länk 
Mikaela Klaesson (KD), via länk 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Björn Erling (M), via länk 
Bo Nyman (SD), via länk 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP), via länk 

Alexander Slussnäs (SD), via länk 
Agneta Hägglund (S), via länk 

  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola, via länk 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola, via länk 
Lars Bäcklund, rektor Kulturskolan, via länk 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Karin Johansson, ekonomicontroller, via länk 
Anette Nordin, kurator, via länk 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats onsdagen den 14 april 2021, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 44-66 
  
Ajournering 19:28-19:49, § 50 Ekonomisk månadsuppföljning februari 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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BOU § 44 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 14 april 15:00 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

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

Övrig fråga: 

- Fritidshem under sommaren 

- Städning under Corona       

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2021/00001 nr 61051   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 45 Dnr 2021/00052  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 7 april 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge kurator Anette Nordin, 

närvaro- och yttranderätt under ärendet Våldsprevention, en satsning i 
samarbete med SKR på dagens sammanträde.       

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
kan tilldelas kurator Anette Nordin under ärendet Våldsprevention, en 
satsning i samarbete med SKR på dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-02-15, BOU 2021/00052 nr 60897 
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BOU § 46 Dnr 2021/00016  

Våldsprevention, en satsning i samarbete med SKR 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen  
2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att rapportera till barn- och utbildningsnämnden om projektet.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen gav Futurum möjligheten att söka medel 
från SKR, (Sveriges kommuner och regioner) för att stärka det 
förebyggande arbetet mot kränkningar och våld. Ansökan beviljades och 
huvudmannen har beviljats medel till Futurum som skola.  

Barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar även Gröna 
Dalenskolans arbete med jämställdhetsfrågor och problematiken kring 
machokultur som finns på skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen 
inkluderar Gröna Dalen i insatsen kring våldsprevention.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, BOU 2021/00016 nr 60956    
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 47 Dnr 2020/00332  

Information kring Covid-19 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Förvaltningschef informerar om kommunledningsgruppens arbete kring 
Corona och de diskussioner som förs. 

Verksamhetschef för förskola informerar om att rektorerna rapporterar att 
det är under kontroll och vid frånvaro, så tas vikarie in i verksamheten.  

Verksamhetschef för grundskola informerar om att det efter påsklovet inte 
har varit några nya fall. Verksamheterna kommer att fortsätta med delvis 
distansundervisning även under vecka 13 och ett nytt beslut fattas inför 
vecka 14. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om de kommer att börja ta in två 
tredjedelar av eleverna under vecka 15. I samband med det, så utförs 
Coronaronder för att se om verksamheten kan hålla det avstånd som krävs. 

Rektor för Kulturskolan informerar om att det inte finns någon frånvaro på 
skolan och att verksamheten fortgår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2020/00332 nr 61052   
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BOU § 48 Dnr 2021/00002  

Information från förvaltningsledning 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef informerar om att förvaltningen nu arbetar med ekonomin 
inför 2022. 

Ekonomicontroller presenterar ekonomiprocessen för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Verksamhetschef för förskola informerar om att verksamheten arbetar 
utifrån den pedagogiska grundstrukturen samt planerar 
sommarverksamheten. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att verksamheterna har haft 
en gemensam analysdag samt att verksamheterna ser över elevers 
måluppfyllelser för att se om de når sina mål eller om åtgärder behöver 
sättas in. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att verksamheten arbetar 
med att avsluta terminen samt genomför utvecklingssamtal. Verksamheten 
planerar även studentavslutningen och informerar om den riktlinje som 
arbetats ut tillsammans med StorSthlm. 

Administrativ chef informerar om att förvaltningen kommer att annonsera 
om upphandling av leverantör till särskild skolskjuts (taxi). 

Rektor för Kulturskolan informerar om verksamheten kommer att byta 
administrationssystem för att kunna möta de krav som ställs.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2021/00002 nr 61053 
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BOU § 49 Dnr 2021/00041  

Ekonomiskt nuläge april 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och ekonom 
informerar muntligen om det ekonomiska nuläget för barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Vidare informerar 
förvaltningschef om att denna punkt är till för att lyfta frågor som barn- och 
utbildningsnämnden kan ha kring ekonomi. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att denna punkt kan utebli när 
ordinarie uppföljningar finns på föredragningslistan.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2021/00041 nr 61054   
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BOU § 50 Dnr 2021/00042  

Ekonomisk månadsuppföljning februari 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att 

genomföra en ekonomisk utredning angående underskottet i nämndens 
budget 2021.  

Sammanfattning  
Barn och utbildningsnämnden redovisar vid första uppföljningen för året ett 
underskott med 24,3 miljoner kronor. 

Driftsredovisningen innehåller samtliga intäkter och kostnader som 
verksamheterna har haft under perioden januari och februari samt en 
prognos för helåret 2021. I prognosen tas all ny information i beaktning så 
som förändringar i elevantal, statsbidrag och personal. 

Nämndens totala budget för året är 605,4 miljoner kronor. I budgeten ligger 
ett underskott om totalt 34,6 miljoner kronor efter de att enheterna har gjort 
sina detaljbudgetar. Det är främst högre personalkostnader än vad 
ersättningen i peng medger. 

Orsakerna till att nämnden gick med en ekonomi i balans 2020 bygger 
främst på att nämnden fick övergripande stadsbidrag på grund av covid-19, 
lokalkostnader som flyttade till tekniska förvaltningen. Enheterna gjorde 
också ett bättre resultat än förväntat, dock med ett underskott. 

Förutsättningarna i budget 2021 är att enheternas budget i egenregi ska 
balansera mot noll. När det inte går så måste enheterna lägga ett 
besparingsförslag. Förvaltningen var inte tydlig i budget 2021 med att 
presenta underskottet. 

Se bilaga "jämförelse budgeterat underskott samt prognos 2020 och 2021 
enheterna i egen regi" 

Helårsprognosen per februari är 9,1 miljoner kronor lägre än 
effektiviseringskravet. Förbättringen utgörs framförallt av mer intäkter i 
form av statsbidrag och färre barn/elever än vad som budgeterats. En 
djupare analys av detta kommer ske till nästa uppföljning. 

Avveckling av en fristående skola i kommunen kommer påverka prognosen 
vid nästa uppföljning. I dagsläget per februari är det fortfarande oklart hur 
skolvalet för dessa elever kommer se ut. 
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De ekonomiska effekterna av pandemin beräknas för vårterminen då hösten 
i dagsläget förväntas vara i normalläge. 

Det är främst kostnader för timvikarier som utgör effekterna av covid-19. 
Här redovisas enbart kostnader för timlön, de lägre kostnaderna för 
månadslön i och med sjukskrivning är inte med. Nedan är 
bruttoredovisning, alltså inte den totala bilden. 

Vissa kostnader är också knutna till IT där utrustning köpts in för att kunna 
hålla distansundervisning eller distansmöten, samt ökade kostnader för 
utökad städning vid delvis öppen gymnasieskola. 

Barn- och utbildningsnämnden har redan gett förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för åtgärder att komma i balans med budget.  

Vid årets första uppföljning prognostiseras ett överskott med 3,8 miljoner 
kronor för investeringsbudget. 

Det är främst tre investeringsprojekt för nya lokaler som inte kommer 
genomföras under året. 

Prognosen för verksamhetsanpassningar är osäker per februari då alla behov 
under året inte har kunnat sammanställas. En säkrare uppskattning lämnas 
vid delårsuppföljning. 

Övriga investeringar planeras genomföras under året.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-29, BOU 2021/00042 nr 61133 
– Ekonomiuppföljning februari 2021 (barn- och utbildning)  
– Jämförelse budgeterat underskott och resultat samt prognos 2020 och 

2021 enheterna i egen regi.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen samt tilläggsyrkar att barn- och 
utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att genomföra en 
ekonomisk utredning angående underskottet i nämndens budget 2021.  

Mötet ajourneras på grund av tekniska problem för ledamot. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut. 
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Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Helene Cranser (S) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut eller enligt Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
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BOU § 51 Dnr 2021/00060  

Handlingsplan för budget i balans 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet för förtydligande 

av föreslagna åtgärder samt eventuella förslag på andra åtgärder.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-24 § 22 att förvaltningen 
ska återkoppla en analys av det prognostiserade underskottet om 24,3 
miljoner kronor samt en handlingsplan för att komma i balans. Detta 
presenteras på sammanträdet den 7 april 2021. 

Förvaltningen presenterar en handlingsplan för en budget i balans för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-16, BOU 2021/00060 nr 61139 
– Handlingsplan 
– Protokollsutdrag 2021-02-24 BOU § 22 
– Ekonomiuppföljning februari (barn- och utbildning) 
– Inlaga angående Handlingsplan Lärarnas Riksförbund 
– Lärarförbundets yttrande 
– Yrkande Vårdförbundet 
– Yttrande Budget i balans Kommunal   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar återremiss till förvaltningen för att se över 
åtgärderna. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till Helene Cransers (S) yrkande 
samt att förvaltningen förtydligar föreslagna åtgärder och kommer med 
förslag på eventuella andra åtgärder som kan göras. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Helene Cransers (S) och Carl- 
Johan Torstensons (M) förslag till beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Helene Cransers (S) och Carl- Johan 
Torstensons (M) förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Helene Cransers (S) och Carl- Johan 
Torstensons (M) förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
återremittera ärendet.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
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BOU § 52 Dnr 2021/00057  

Förslag till Skolmiljarden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördelningen av Håbo 

kommuns tilldelning av skolmiljarden, vårterminens utbetalning, ska 
riktas till slutförandet av skolgången i grundskolans årskurs 9 och 
årskurs 3 gymnasiet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höstterminens utbetalning av 
medel ska brukas till insatser där den garanterade undervisningen inte 
genomförts i andra årskurser och till insatser där distansutbildningen 
skapat svårigheter för elever i behov av stöd. 

3. Barn – och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tilläggsbudget 
med 2 518 201 för statsbidraget skolmiljarden hos kommunfullmäktige.   

Sammanfattning  
Principbeslut fördelning åldersspannet: 6-19 år i kommunala och fristående 
grund- och gymnasieskolor 

Principbeslut användningsområden: 

Nämnden önskar inriktningen att tillse avgångselevers slutförande av 
skolgång, det vill säga avgångsklasser årskurs 9 grundskolan och åk 3 
gymnasiet ska prioriteras i insatser. 

Behov av insatser finns i alla skolåldrar beroende på så kallad 
utbildningsskuld, det vill säga att den garanterade undervisningstiden inte är 
genomförd fullt ut. Vidare har distansutbildning skapat svårigheter för 
elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningens rektorer har dokumenterat 
detta under hela pandemin och har en tydlig bild om var insatser behöver 
göras och vilka som kommer att kräva resurser. Dokumentationen utgör 
grund för respektive verksamhetschefs beslut om insatser   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-12, BOU 2021/00057 nr 61120 
– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden”  Skolverket Dnr 2021:283 
– Protokollsutdrag, 2021-02-24, BOU § 42 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutssats 1 och 2 ändras till barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att fördelningen av Håbo kommuns 
tilldelning av skolmiljarden, vårterminens utbetalning, ska riktas till 
slutförandet av skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 
gymnasiet samt att barn- och utbildningsnämnden beslutar att höstterminens 
utbetalning av medel ska brukas till insatser där den garanterade 
undervisningen inte genomförts i andra årskurser och till insatser där 
distansutbildningen skapat svårigheter för elever i behov av stöd. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med Carl- Johan 
Torstensons (M) ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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BOU § 53 Dnr 2021/00061  

Lokalförsörjning grundskola Skokloster 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda möjligheten att 

permanent bygga ut Slottsskolan, eventuellt till 2-parallellig skola 
beroende på bedömt långsiktigt behov. Detta innebär att Raoul 
Wallenbergsskolans lokaler behöver nyttjas under den tid som 
utbyggnaden pågår. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får nämndens 
uppdrag att arbeta vidare med detta alternativ.  

Sammanfattning  
I Skokloster finns i dag två grundskolor med elever från förskoleklass till 
åk. 6. Den ena är Slottsskolan, den kommunala skolan med i dagsläget 144 
elever och den andra är Raoul Wallenbergskolan med i dagsläget 61 elever. 
Till hösten 2021 avser Raoul Wallenbergskolan att stänga sin 
grundskoleverksamhet i Skokloster vilket innebär att kommunen tar över 
ansvaret för de elever som i dag går på skolan. Det innebär också att barn- 
och utbildningsförvaltningen behöver erbjuda samtliga elever en skolplats 
på Slottsskolan från hösten 2021 och framåt. 

Två lösningar gällande lokalfrågan presenteras.  

Alternativ 1 

En paviljongbyggnad ställs upp med fyra klassrum och grupprum. Samtliga 
elever i Skokloster kan då gå på en skola och ha gemensamma utrymmen 
för fritidshem och matsal samt de aktiviteter som skolan planerar.  

Alternativ 2 

Raoul Wallenbergskolan har ett av sina tre hus över när skolans verksamhet 
försvinner. Byggnaden är omgjord från lägenheter till skolverksamhet och 
lämpar sig bäst för yngre elever. Raoul Wallenberg ser gärna att kommunen 
tar över kostnaden för den lokalen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar alternativ ett med paviljonger 
som är mer permanenta och kan stå minst tio år framåt. Det skapar en 
långsiktig och mer kostnadseffektiv lösning utifrån det långsiktiga 
perspektivet.   
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-07,BOU 2021/00061 nr 61072 
– Bilaga 1, Kostnadsberäkning för de två alternativen  
– Kostnadsuppskattning moduler Slottskolan    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutssats 1 ändras till barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att utreda möjligheten att permanent bygga ut 
Slottsskolan, eventuellt till 2-parallellig skola beroende på bedömt 
långsiktigt behov. Detta innebär att Raoul Wallenbergsskolans lokaler 
behöver nyttjas under den tid som utbyggnaden pågår samt att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får nämndens uppdrag att 
arbeta vidare med detta alternativ. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut eller enligt Carl- Johan Torstensons (M) 
ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektor Slottsskolan 
Raoul Wallenbergs koncern 
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BOU § 54 Dnr 2020/00285  

Yttrande gällande granskning av ekonomistyrning inom barn- 
och utbildningsnämnden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över ”Granskning av 

ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden” enligt nedan:      

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över KPMG:s 
granskningsrapport ”Granskning av ekonomistyrning inom barn- och 
utbildningsnämnden.  

Granskningen visar   

- att nämnden bör på ett mycket tydligare sätt än hittills göra analyser, 
avvägningar och prioriteringar kring nämndens ekonomi och fatta de beslut 
som är nödvändiga för att nå en ekonomi i balans och komma till rätta med 
negativa avvikelser mot budget. 

- vara mycket tydligare gentemot förvaltningen kring vilka prioriteringar 
och förändringar som ska göras i verksamheterna för att nå avsedda effekter 
kring ekonomistyrning och kostnadsbesparingar. 

- säkerställa en löpande dialog med kommunstyrelsen vad gäller uppföljning 
av nämndens verksamhet och ekonomi. Detta i linje med kommunstyrelsens 
övergripande uppsiktsplikt. 

- tillse att arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter vad 
gäller att göra rapporteringen till nämnden mycket tydlig genom att 
informera om aktuella situationer och hur saker och ting förhåller sig. Syftet 
är att därigenom belysa behoven om att fatta beslut för att kunna genomföra 
åtgärder som kommer till rätta med eventuella avvikelser. Åtgärder som ger 
effekt kan därigenom genomföras. 

Nedanstående yttrande delges: 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer likt revisonen att det finns risk att 
ekonomistyrningen inte fungerar ändamålsenligt under 2021. Detta riskerar 
medföra att budgeten överskrids. 

Barn- och utbildningsnämnden bekräftar revisionens bedömningar och 
slutsatser avseende att styra och följa upp nämndens ekonomi.    
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Kvalitetssäkringen av tjänsteskrivelser angående ekonomiska konsekvenser 
ska utvecklas.  

Ytterligare dialog ska föras med arbetsutskott, nämnd, förvaltning och 
kommunstyrelse inför beslut om åtgärder för budget i balans.  

Under det nyinsatta ärendet ”ekonomiskt nuläge” informerar förvaltningen 
om verksamheternas följsamhet mot budget. Förvaltningen informerar om 
orsakerna till ev avvikelser. Detta för att nämnden ska kunna vara tydligare 
gentemot förvaltningen om ekonomiska prioriteringar. Förvaltningen ska 
återrapportera effekterna av beslutade åtgärder. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande bör löpande ha samtal kring det 
ekonomiska utfallet med kommunstyrelsen. Förvaltningen delger 
kommunstyrelsens ordförande beslut och underlag kopplat till ärendet 
ekonomiskt nuläge och prioriteringar. 

Barn- och utbildningsnämnden ska säkerställa att ekonomistyrprinciperna 
följs. 

Barn- och utbildningsnämndens kunskaper i ekonomiprocessen ska 
säkerställas.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-03-08, BOU 2020/00285 nr 61078 
– Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden   

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 55 Dnr 2021/00056  

Fastställande av Plan för internkontroll 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer Plan för internkontroll 2021.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, efter riskanalys genomförd på 
nämndmötet 2021-02-24 § 27, vilka områden som nämnden vill ska 
prioriteras för 2021. Prioriterade områden är 

Ekonomikontroll 
Planering av förskolor och skolor på grund av tillväxt 
Brist på behörig personal 
Arbetsmiljö och trygghet 
Processer 
Administration som läggs på lärare 
Ändamålsenliga lokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår aktiviteter som kan användas 
för att kontrollera områdena i Plan för internkontroll 2021 samt att barn- och 
utbildningsnämnden fastslår planen.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2021/00056 nr 610055 
– Plan för internkontroll 2021   

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 56 Dnr 2021/00043  

Återrapportering av matematiksatsningen  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Under höstterminen 2020 startade satsningen Styrning- och ledning 
matematik. En undervisningsmetod som är framtagen av NCM, (Nationellt 
centrum för matematik).  

Syftet och målet med satsningen är att stärka elevernas kunskapsutveckling i 
matematik och att ge alla elever en likvärdig grund i matematik. Syftet är 
också att ge lärare en kompetensutveckling inom ämnet matematik.   

Ett annat syfte med satsningen är att arbetet sker i på fyra nivåer i stöd- och 
styrkedjan för att få ett hållbart och långsiktigt genomslag. Håbo kommun 
lämnar nu in en rapport till SKR där barn- och utbildningsförvaltningen via 
kommungruppen beskriver ett nuläge så här långt i satsningen. Rapporten 
bifogas i ärendet.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-08, BOU 2021/00043 nr 61077 
– Delrapport 2019/2020 Styrning och ledning – Matematik, omgång 2.  
– SKR Dnr. 17/06218   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektorer grundskola 
Kommungrupp för ledning och styrning matematik 
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BOU § 57 Dnr 2021/00038  

Revidering av Plan för det kommunala aktivitetsansvaret 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade planen 

för det kommunala aktivitetsansvaret i Håbo kommun.   

Sammanfattning  
Plan för det kommunala aktivitetsansvaret antogs av barn- och 
utbildningsnämnden 2018-05-09, BOU § 49.  

I samband med en omorganisation under 2020 aktualiserades behov av en 
revidering av vissa delar av planen. Omorganisationen har inneburit att det 
kommunala aktivitetsansvaret flyttat samman med Fridegårdsgymnasiet och 
Håbo vuxenutbildning samt att en kompetensförstärkning skett i 
verksamheten 

Planen syftar till att förtydliga och stötta arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret i Håbo kommun.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-02-03, BOU 2021/00038 nr 60755 
– Plan för det kommunala aktivitetsansvaret   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef gymnasiet 
Rektor Fridegårdsgymnasiet 
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BOU § 58 Dnr 2021/00044  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 

år 2020.   

Sammanfattning  
För hälso- och sjukvårdens verksamheter kräver patientsäkerhetslagen, SFS 
2010:659 3 kap 10§, att en årlig patientsäkerhetsberättelse skrivs. Syftet 
med patientsäkerhetsarbetet är säkrare vård som ska leda till färre 
vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet.  

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att 
identifiera, analysera och minska riskerna i vården samt vilka resultat som 
uppnåtts.  

Elevhälsans medicinska och psykologiska insats är en del av skolväsendet, 
samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av 
hälso- och sjukvårdens lagar. Verksamhetschefen har som stöd en 
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och en psykologiskt 
ledningsansvarig skolpsykolog. 

Kvalitetssäkerhetsarbetet för elevhälsans medicinska insatser som beskrivs i 
patientsäkerhetsberättelsen visar att patientsäkerheten varit god under 2020. 
Målen för arbete med de medicinska insatserna har utifrån de uppsatta 
strategierna uppnåtts med goda resultat.  

Vissa omställningar i patientarbetet har krävts med anledning av pandemin. 
Omställningarna bedöms inte ha påverkat patientsäkerheten eller kvaliteten 
på ett negativt sätt. 

Inga klagomål har inkommit under året och inga allvarliga händelser eller 
vårdskador har rapporterats. 

Utifrån patientsäkerhetsberättelsen har nya mål med strategier för 
genomförande tagits fram för år 2021.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, BOU 2021/00044 nr 60957 
– Patientsäkerhetsberättelse 2020   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutssatsen ändras till barn- och 
utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för år 2020.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i 
enlighet med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Psykologiskt ledningsansvarig psykolog 
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BOU § 59 Dnr 2020/00206  

Rapportering av delegationsbeslut skolskjuts och 
reseersättning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna.   

Sammanfattning  
Elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 
har under vissa förhållanden rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Lagrum:  

9 kap. 15b-15c §§ och 21a § skollagen (förskoleklassen). 
10 kap. 32-33 §§ och 40 § skollagen (grundskolan).  
11 kap. 31-32 §§ och 39 § skollagen (grundsärskolan).  
18 kap. 30-31 §§ och 35 § skollagen (gymnasiesärskolan). 

För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen mellan 
hem och skola är minst sex kilometer i enkelresa. Om stödet ges kontant är 
kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 
av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och 
skolan.  

Lagrum: 1-2 §§ lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor.   

Ärenden om skolskjuts och reseersättning rapporteras årligen i form av 
nyckeltal. Förvaltningen redogör också i samband med rapporteringen för 
större händelser, större förändringar och övergripande planer eller mål för 
framtiden. 

Rapporteringen av skolskjutsbeslut kommer fortsättningsvis att ske läsårsvis 
under tidig höst för att enklare få fram statistik och göra rapporterna mer 
jämförbara.  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, BOU 2020/00206 nr 61056 
– Rapport över delegationsbeslut Skolskjuts 
– Rapport över delegationsbeslut Reseersättning 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Administrativ chef 
Handläggare 
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BOU § 60 Dnr 2021/00040  

Anmälningsärenden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ärendet innehåller vid detta tillfälle en rapportering av ärenden kring 
kränkande behandling.  

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar parallellt med handläggning, 
även med en introduktion av ny personal gällande processerna klagomål 
mot utbildning och ärenden till skolinspektionen. Underlag för dessa 
processer kommer att delges barn- och utbildningsnämnden under våren.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, BOU 2021/00040 
– Rapport Kränkande behandling   
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BOU § 61 Dnr 2020/00328  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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, 2021-03-05, BOU 2020/00328 nr 61060 
– Delegeringslista 2021-02-18-2021-03-15   
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BOU § 62 Dnr 2021/00005  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att för 

deltagande på dialogmöte utgår arvode och förlorad arbetsinkomst till 
kontaktpolitiker inom gymnasiet i enlighet med Riktlinjer för 
kontaktpolitiker. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för övriga ledamöter som 
önskar delta utgår ej arvode eller förlorad arbetsinkomst.  

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, 2021-03-05, BOU 2021/00005 nr 61066 
– Dialogmöte för gymnasium och kontaktpolitiker den 22 april   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden noterar 
informationen och beslutar att för deltagande på dialogmöte utgår arvode 
och förlorad arbetsinkomst till kontaktpolitiker inom gymnasiet i enlighet 
med Riktlinjer för kontaktpolitiker samt att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att för övriga ledamöter som önskar delta utgår ej arvode eller 
förlorad arbetsinkomst.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-04-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 63 Dnr 2021/00006  

Information från nämndsledamöter 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

Ingen ledamot har något att informera kring på dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, BOU 2021/00006 nr 61065   
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 Sammanträdesdatum  
 2021-04-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 64 Dnr 2021/00047  

Delgivning april 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inkomna skrivelser och beslut 
för perioden februari 2021- mars 2021 för barn- och utbildningsnämnden   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, BOU 2021/00047 nr 61059 
– Granskning från KPMG gällande Grundläggande granskning Håbo 

kommun 
– Årsrapport 2020 skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19 
– Huvudhandling- beslut om upphävande 
– Skolinspektionen- Uppföljning av beslut GD 
– Skolinspektionen- Uppföljning av beslut 
– Personalredovisning 2020  
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 Sammanträdesdatum  
 2021-04-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 65 Dnr 2021/00004  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över en motion: 

Förskola i Krägga 

Yttrande kommer att behandlas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 5 maj 2021.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, BOU 2021/00004 nr 61067 
– Motion Förskola i Krägga   
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 66 Dnr 2021/00007  

Övriga frågor och ärenden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Mikaela Klaesson (KD) ställer frågan kring jourfritids utifrån Covid- 19 
situationen och om tanken är att slå ihop flera fritidshem. 

Förvaltningen informerar om att de har fört en dialog kring jourfritids och 
sommarförskola tillsammans med smittskyddsinstitutet och förvaltningen 
planerar som föregående år, men med en plan B uti det fall situationen 
ändras. Verksamheterna gör nu en behovsinventering för att se hur många 
som behöver nyttja de olika verksamheterna i sommar. 

Helene Cranser (S) ställer frågan kring hur städningen ser ut på Futurum nu 
under Covid-19. 

Förvaltningen informerar om att det inte finns någon ytterligare städning 
utöver den vanliga utifrån rådande situation utan verksamheterna sköter 
denna extrastädning själva. 
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