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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 8 maj 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) 
Thomas Moore (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S) 
Zinaida Belonoshko (SD) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Gabriel Tidestav (S) 
 
 

Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 
Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Magnus Westerlund, biträdande rektor vuxenutbildning §§ 47-51 
Ann- Charlotte Faleke, enheten för studie- och karriärvägledning §§ 47-51 
Michael Andersson, projektledare fastighetsavdelningen § 49 
 
 
 

Justering  

Justerare Helene Cranser 

Dag och plats Tisdag den 14 maj 2019, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 47-70 
 

  
Ajournering 19:33-19:40, § 53 Uppföljning av frånvaro på gymnasiet vårterminen 2019 
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BOU § 47 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

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

dagens protokoll. Justering äger rum den 14 maj kl. 15:00. 
2.    Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg: 
Skyltar  

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 § 48 Dnr 2019/00121  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 8 maj 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Michael Andersson, 

projektledare på fastighetsavdelningen, närvaro- och yttranderätt under 
punkt 3 vid dagens sammanträde.  
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BOU § 49 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Michael Andersson, projektledare på fastighetsavdelningen informerar om 
Projekt: Viby skola och förskola.  

Verksamhetschefen från förskola informerar om de strategidagar som 
verksamheten har varit på samt berättar om den årliga musikalen som har 
genomförts. Musikalen är ett samarbete som verksamheterna har haft 
tillsammans med Håbo kommuns musikskola i 12 år. 

Verksamhetschefen för grundskola berättar att även grundskolan har deltagit 
på strategidagarna. Verksamhetschefen informerar även om att Vibyskolan 
nu är en egen enhet och att rektorstjänsten på Vibyskolan är tillsatt.  

Verksamhetschefen för gymnasiet informerar om den rapport som har 
kommit från Skolinspektionens besök gällande Håbo vuxenutbildning som 
var utan anmärkning. Vidare presenterar verksamhetschefen söksiffrorna för 
gymnasiet. 

Verksamhetschefen för barn- och elevhälsan redogör för den konferens hon 
deltog på gällande problematisk skolfrånvaro. 

Förvaltningschefen informerar om Skolinspektionens rapport gällande Håbo 
kommuns grundsärskola. Vidare redogör förvaltningschefen från de 
verksamhetsbesök som förvaltningen har varit på.  
Förvaltningens ledningsgrupp har besökt alla kommunala skolor och 
förskolor för att titta på hur deras lärmiljöer är uppbyggda. 
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BOU § 50 Dnr 2019/00097  

Rapportering av delegationsbeslut om mottagande av elev i 
vuxenutbildning samt antagning av elev i vuxenutbildning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger 

rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning  
Delegationsbeslut i Håbo vuxenutbildning om mottagande av elev i 
utbildning på grundläggande nivå, teoretisk- och yrkesutbildning på 
gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare fattas i enlighet med 
Skollagen. Under andra halvåret 2018 fattades 444 delegationsbeslut varav 
93 % var positiva. Alla sökande med rätt att studera har erbjudits plats. 

Huvuddelen av alla elever som mottas inom vuxenutbildning studerar med 
Håbo kommun som huvudman, en mindre del i andra kommuner genom 
interkommunal ersättning. 

Håbo vuxenutbildning har fortsatt växa även under andra halvåret 2018 vad 
gäller antalet ärenden och volymen genomförd utbildning. Sammantaget har 
vuxenutbildningen ökat 35 % från 2017 till 2018 sett till antalet 
årsstudieplatser. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00097 nr 56105. 
– Nyckeltal och statistik andra halvåret 2018 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltning 
Vuxenutbildning, Håbo kommun 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-08  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 51 Dnr 2019/00106  

Det kommunala aktivitetsansvaret i Håbo kommun (KAA) 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Den 15:e september varje år redovisas hur många ungdomar som finns i det 
Kommunala Aktivitetsansvaret (ungdomar i ålder 16-19 år som varken 
arbetar eller studerar). I september 2018 fanns det 158 ungdomar och till 
dags datum är det 92 ungdomar. Vilket innebär att studie- och 
karriärvägledning lyckats hjälpa mer än hälften av målgruppen 58 % till en 
sysselsättning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00106 nr. 56113.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Enheten för Studie-och Karriärvägledning, Kommunala aktivitetsansvaret 
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BOU § 52 Dnr 2019/00098  

Start av det yrkesförberedande programmet Barn- och fritid på 
Fridegårdsgymnasiet hösten 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta det yrkesförberedande 

programmet Barn- och fritid med möjlighet att också läsa för 
högskolebehörighet på Fridegårdsgymnasiet hösten 2020.   

Sammanfattning  
Yrkesförberedande program saknas sedan flera år som alternativ för Håbos 
gymnasieungdomar på hemmaplan. Det efterfrågas av medborgare, elever, 
studie- och yrkesvägledare samt ungdomscoacher. 

Fridegårdsgymnasiets skolledning gör nu bedömningen att Barn- och 
fritidsprogrammet som praktiskt och yrkesinriktat alternativ inom beteende 
och socialt arbete, till Fridegårdsgymnasiets teoretiska Samhällsprogram 
med inriktning beteende, skulle berika och utveckla kommunens eget 
gymnasium. Barn- och fritidsprogrammet skulle ge de elever som redan 
väljer Fridegårdsgymnasiet, liksom de elever som väljer yrkesprogram 
utanför kommunen, ett alternativ till yrkesinriktade studier på hemmaplan.  

Det yrkesförberedande programmet ska också ge möjlighet att läsa för 
högskolebehörighet. Färre elever beräknas då välja om program efter sitt 
första år och därmed avsluta sin gymnasieutbildning först efter fyra år.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-10, BOU 2019/00098 nr 56124.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef gymnasiet 
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BOU § 53 Dnr 2019/00095  

Uppföljning av frånvaro på gymnasiet vårterminen 2019 

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 var 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 sedan vårterminen 2018 infört samma 
rutin för frånvarouppföljning som redan tillämpas inom 
skolpliktsbevakningen. Under vårterminen 2019 har en ny uppföljning 
genomförts. Förfrågan går ut till samtliga gymnasieskolor som tagit emot 
elever folkbokförda i Håbo.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-05, BOU 2019/00095 nr. 56086.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare gymnasieuppföljning 
Administrativ chef 
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BOU § 54 Dnr 2019/00094  

Skolpliktskontroll vårterminen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning  
Varje vecka görs en kontroll av skolplikten på barn mellan 6-16 år som är 
folkbokförda i Håbo kommun och omfattas av skolplikt. Där hittas bland 
annat barn som är nyinflyttade, barn som är utomlands och barn som går i 
kommunala eller fristående skolor i andra kommuner, men där 
vårdnadshavarna inte har meddelat detta till Håbo kommun. Barn- och 
utbildningsförvaltningen följer upp alla barn med skolplikt tills det är 
säkerställt att barnen fullgör sin skolplikt eller tills ärendet överlämnas till 
annan myndighet. 

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolplikt samarbetas det 
med Försäkringskassan, Skatteverket (folkbokföringen) och, i vissa 
undantagsfall, Polisen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-05, BOU 2019/00094 nr. 56087.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Skolpliktshandläggare  
Skolpliktsadministratör  
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BOU § 55 Dnr 2019/00090  

Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och 
tillsyn 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för godkännande av 

enskilda huvudmän för förskola och tillsyn.  

Sammanfattning  
Enligt 2 kap. 7 § skollagen (2010:800) ska ärenden om godkännande av 
enskild som huvudman för förskoleverksamhet enligt 2 kap. 5 § skollagen 
handläggas av den kommun där utbildningen ska bedrivas. 

1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2 kap. 
skollagen) och för den tillsyn av fristående verksamhet som verkar på 
utbildningsområdet (26 kap. skollagen). Syftet är bland annat för att 
förhindra bulvanförhållanden och för att säkerställa att enskilda som mottar 
bidrag från det offentliga håller god kvalitet i verksamheten och att det 
bidrag som utdelas från Håbo kommun till fristående verksamheter kommer 
barn tillhanda på ett korrekt vis 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-04, BOU 2019/00090 nr. 56034. 
– Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och tillsyn.   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Huvudmän till fristående förskolor belägna i Håbo kommun 
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BOU § 56 Dnr 2019/00119  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för 
förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

fastslå att barn- och utbildningsnämnden får ta ut en avgift för ansökan 
om godkännande som huvudman för förskola.  

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 12 600 kronor per ansökan om ett godkännande som 
huvudman för förskola. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om en årlig uppräkning av avgiften med 2 %. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att barn- och utbildningsnämnden får revidera nivån på avgiften för 
ansökan om godkännande som huvudman för förskola.  

Sammanfattning  
Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2 
kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en 
möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att 
godkännas som enskild huvudman för förskola. 

Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen. 

Avgiften motsvarar självkostnadspris för handläggningen av en ansökan om 
godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00119 nr 56109. 
– Beräkning av kostnad för handläggning.  
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsjurist  
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BOU § 57 Dnr 2019/00129  

Ökade hyreskostnader på Fridegård efter tillbyggnation 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

finansiera 1 miljon kronor av kostnaderna för tillbyggnad av klassrum 
för ökat antal elever. Ökningen av kostnader kommer bli en hyresökning 
för gymnasiet.  

Sammanfattning  
I årsredovisningen gjordes en begäran till nämnden på 1 miljon kronor för 
investering i tillbyggnad av ett nytt klassrum på Fridegårdsgymnasium.  

När förvaltningen nu har offerten för tillbyggnaden visar det sig att 
kostnaden har ökat ytterligare med 1 miljoner kronor. Med anledningen av 
den ökade kostnaden föreslår förvaltningen att finansieringen sker genom 
ökade hyreskostnader för Fridegårdsgymnasium. Finansieringen av 
hyresökningen kommer ske genom att Fridegårdsgymnasium genom 
byggnationen möjliggör att ta in ytterligare 32 elever. Förvaltningen föreslår 
nämnden att bevilja hyresökningen när byggnationen är klar av ett nytt 
klassrum. Klassrummet ska tas i bruk redan till hösten.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-17, BOU 2019/00129 nr. 56185. 
– Delårsuppföljning mars 2019 (barn-och utbildningsnämnden). 
– Årsredovisning 2018 (barn- och utbildningsnämnden).  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen  
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BOU § 58 Dnr 2019/00107  

Delårsuppföljning mars 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen mars och 

ger förvaltningen i uppdrag att vidta förslagna åtgärder för en budget i 
balans. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa 
förslag på åtgärder för verksamheten med mål att nå budgeterad ram. 
Undantag för kostnader som kan hänföras till ej budgeterade 
volymökningar (7,2 miljoner kronor).  

Sammanfattning  
Förvaltningen redovisar en prognos på 15,5 miljoner kronor vilket är en 
försämring mot föregående uppföljning med ca 2 miljoner kronor. 
Verksamheter som redovisar det största underskottet är verksamhet förskola 
cirka 3,5 miljoner kronor, verksamhet grundskola cirka 11,1 miljoner kronor 
samt verksamhet gymnasiet cirka 1,3 miljoner kronor.  

När ersättningen ökar för fler barn och elever i verksamheten, ökar 
kostnaden på pengkontot. Ökningen av fler barn och elever är positivt ifall 
ökningen kan rymmas inom den ordinarie verksamheten. För pengkontot 
där ersättningen redovisas innebär ökningen för förskolans 30 fler barn en 
kostnadsökning på 3,1 miljoner kronor, för grundskolans 33 fler elever en 
kostnadsökning med cirka 3,2 miljoner kronor samt 8 fler gymnasieelever, 6 
elever i annan kommun och 2 gymnasieelever på Fridegård, vilket ger en 
kostnadsökning med 856 800 kronor. Totalt innebär ökningen av antal barn 
och elever en kostnadsökning på pengkontot med cirka 7,2 miljoner kronor. 

Förutom ökningen av antal barn och elever, vilket påverkar kostnaden på 
pengkontot, består underskottet av ökade personalkostnader på grundskolan 
för ej genomförda åtgärder i budget, akuta insatser för särskilt stöd, 
uteblivna statsbidrag för läxhjälp, reseersättningskostnader som skulle 
tillhöra år 2018, för låg ersättningsnivå för Individuella programmet på 
gymnasiet samt ökade kostnader i samband med nyöppnade avdelningar 
inom förskolan. Nyöppnade avdelningar kräver full personalbeläggning men 
placeringen av barn släpar något vilket innebär initialt att intäkterna per barn 
är lägre än kostnaderna och avdelningarna redovisar ett underskott. 

En åtgärdsplan med effektiviseringar har redovisats och kommer ge effekt 
inför nästa prognostillfälle.  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-17, BOU 2019/00107 nr 56184. 
– Delårsuppföljning mars 2019 (barn- och utbildningsnämnden).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M), ordförande yrkar bifall till förvaltningens 
förslag samt att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att 
redovisa förslag på åtgärder för verksamheten med mål att nå budgeterad 
ram. Undantag för kostnader som kan hänföras till ej budgeterade 
volymökningar (7,2 miljoner kronor). 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef  
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BOU § 59 Dnr 2019/00114  

Utbetalning till fristående verksamheter av underskott 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala ut del av underskottet 

för år 2018 till Håbo kommuns fristående skolor. Administration och 
moms ingår i beloppen. 
 Lärarskolan 872 728 kronor 
 Potentia 749 542 kronor 
 Raoul Wallenbergskolan 437 585 kronor  

Sammanfattning  
Kompensation utbetalas till fristående skolor i Håbo kommun för de 
verksamheter där underskott uppkommit oavsett om kompensation har 
begärts eller inte från de fristående huvudmännen. Ersättning ska ges för 
kommunens faktiska kostnader för samtliga förskole- och skolverksamheter 
vilket innebär att barn- och utbildningsförvaltningen även inkluderat 
fastighets- och lokalvårdsenhetens budget och utfall i beräkningen av 
ersättning till de fristående för- och grundskolorna. 

Av bilagan framgår att beräkningen har tagit hänsyn till belopp som inte ska 
ingå i beräkningsunderlaget till fristående verksamheter. Kostnader som 
ligger utanför grundpengen är bland annat kostnader för skolskjuts, 
nattomsorg, omhändertagandet av de ensamkommande barn och elevers 
skolgång samt övriga kostnader för kommunala skyldigheter enligt 
skollagen som inte de fristående för-och grundskolorna har.  

Hänsyn till volymökningar har även gjorts där kommunen haft fler inskrivna 
barn och elever än budgeterat. Även underskott inom administration och 
vaktmästare ska avräknas, eftersom annan huvudman tillgodoräknas detta 
genom schablonberäkning om 3 %.  

Efter genomförda avdrag per verksamhet har det resulterat i ett 
ersättningsberättigat underskott inom grundskola på 8 318 354 kr, 
förskoleklass på 865 632 kr och fritidshem 715 102 kr. Detta ger ett 
underskott per kommunal grundskoleelev på 3 642 kr, förskoleklasselev på 
3 715 kr och fritidshemsbarn på 677 kr, vilket blir beloppet som ligger till 
grund för kompenseration till de fristående grundskolorna 
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Inklusive kompensation för administration och moms uppgår 
kompensationen per huvudman till: 

Läraskolan i Bålsta AB   872 728 kr 

Potentiaskolan education AB  749 542 kr 

Raoul Wallenbergskolan  437 585 kr   

 

Summa     2 059 855 kr 

Verksamheten förskola uppvisar inget underskott.   

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-01, BOU 2019/00114 nr 55997. 
– Beräkning av kompensation för underskott år 2018.  

 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare 
Lärarskolan i Bålsta AB 
Potentia Education AB 
Raoul Wallenbergsskolan/International Swedish School AB  
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BOU § 60 Dnr 2019/00093  

Statsbidrag 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en sammanställning av 
statsbidrag 2018.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-03-28, BOU 2019/00093 nr. 55992. 
– Sammanställning av statsbidrag 2018.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetscontroller 
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BOU § 61 Dnr 2019/00080  

Uppföljning av meritvärden och redovisning av åtgärder 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen fick den 5 december 2018 (§ 141) i 
uppdrag att presentera en uppföljning av meritvärden och redovisning av 
åtgärder kopplade till meritvärden och elevresultat.  

Förvaltningen presenterar en sammanställning av meritvärden från årskurs 6 
till 9 höstterminen 2018. Sammanställningen visar det genomsnittliga 
meritvärdet för respektive årskurs på varje skola.  

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

Alla skolor har rutiner för att uppmärksamma elever i behov av stödinsatser. 
Elevernas progression följs och insatser genomförs på individ- och 
gruppnivå utifrån behov. Pågående och genomförda åtgärder kopplat till 
skolornas utvecklingsområden presenteras för nämnden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-03, BOU 2019/00080 nr. 56023. 
– Sammanställning av meritvärden åk 6-9 HT18. 
– Grundskola jämförelse över tid till och med VT 18. 
– Protokollsutdrag, 2018-12-05, BOU § 141  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Skolchef 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetscontroller  
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor  
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BOU § 62 Dnr 2019/00084  

Patientsäkerhetsberättelse 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Verksamhetschef för barn- och elevhälsan svarar för hälso- och sjukvården 
inom elevhälsans medicinska insatser och har det samlade ledningsansvaret 
för verksamheten. Ledningssystemet för de medicinska insatserna ska 
säkerställa en systematisk utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet. 
En kvalitet med en hög patientsäkerhet, god vård och kostnadseffektivitet. 
För att kunna följa upp patientsäkerhetsarbetet kräver lagen en årlig 
patientsäkerhetsberättelse. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och 
därmed ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhetsarbetet ska inte bara redogöra 
för hur en vårdgivare arbetar med patientsäkerhet, utan även vad som gjorts 
och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren har krav på sig att vara 
medveten om risker, göra mätningar för att upptäcka risker och sedan leda 
vården mot ökad patientsäkerhet.   

Kvalitetssäkerhetsarbetet för elevhälsans medicinska insatser, skolsköterska 
och skolläkare, visar att patientsäkerheten varit god 2018. Målen för årets 
arbete med de medicinska insatserna har utförts utifrån de uppsatta 
strategierna med goda resultat. Utifrån patientsäkerhetsberättelsen har för 
2019 nya mål med strategier för genomförande tagits fram. 

Systematisering av kvalitetssäkerhetsarbetet för psykologernas insatser har 
under 2018 påbörjats. Uppföljning av patientsäkerheten visar att den har 
varit god 2018. Mål för kvalitetsarbetet har tagits fram för 2019.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00084 nr 56101. 
– Patientsäkerhetsberättelse 2018 för elevhälsans medicinska insatser, 

skolsköterskor och skolläkare och för psykologernas insatser.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef, barn- och elevhälsan  
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BOU § 63 Dnr 2019/00112  

Nulägesrapport av tillgång och nyttjande av specialsalar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden gav den 27 mars 2019 (§ 38) förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en nulägesrapport av tillgång och nyttjande av 
specialsalar.  
Förvaltningen redogör för de behov och önskemål som de fristående 
verksamheterna har samt hur önskemålen planeras att genomföras. 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00112 nr. 56110.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef grundskola 
Kommunala grundskolornas rektorer 
Potentia Education 
Läraskolan 
Raoul Wallenbergskolan 
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BOU § 64 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

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

deltagande på studenternas avslutningsceremoni sker frivilligt och utan 
arvode. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att deltagande på Utbildning i 
Agenda 2030 sker frivilligt och utan arvode. 

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, 2019-04-05, BOU 2019/00033 nr. 56081. 
– Inbjudan till studenternas avslutningsceremoni. 
– Utbildning i Agenda 2030.  
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BOU § 65 Dnr 2019/00034  

Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Helene Cranser (S) och verksamhetschef för grundskola informerar om 
eftermiddagen som SKL anordnade i Uppsala gällande digitalisering. 
Eftermiddagen innebar att de träffade representanter inom olika 
verksamheter samt att de hade en workshop kring en handlingsplan i ämnet 
digitalisering.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-05, BOU 2019/00034 nr. 56082.  
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BOU § 66 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1.  Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapportering gällande 

kränkande behandling genom listor ersätts med en analysrapportering.  
3.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den sista rapporteringen 

gällande kränkande behandling genom listor sker i juni 2019. 
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en analysrapportering sker 

två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden med start i 
december 2019.  

Sammanfattning  
Det har framkommit önskemål om en mer genomarbetad rapportering till 
barn- och utbildningsnämnden gällande ärenden om kränkande behandling 
istället för de incidentrapportslistor som nu använts för att rapportera 
ärendena till nämnd. 

Förvaltningen föreslår att listorna gällande kränkande behandling ersätts 
med en analysrapportering. Rapporteringen baseras på statistik som hämtas 
från verksamheterna två gånger per år, sammanställs och redovisas sedan 
för nämnden. Den övergripande sammanställningen ger en överblick i 
kommunen.  

Den sista rapporteringen gällande kränkande behandling genom 
incidentrapportslistor sker då till barn- och utbildningsnämnden i juni 2019, 
för att ersättas med en första analysrapportering i december 2019. 

Anmälningsärenden innehåller idag sammanställningar av incidentrapporter, 
skolinspektionsärenden, klagomålsärenden och tillbud- och skaderapporter. 
Delar av dessa sammanställningar redovisas muntligen för barn- och 
utbildningsnämnden under sammanträdet. Övriga inkomna beslut och 
handlingar som kan vara av intresse för barn- och utbildningsnämnden e-
postas till ledamöterna så snart de inkommit till förvaltningen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar kort om ärendet och 
presenterar under sammanträdet förslag på hur en sådan rapportering kan se 
ut.  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-05, BOU 2019/00047 nr. 56083. 
– Incidentrapport 2019-02-26-2019-04-08. 
– Tjänsteanteckning Skolinspektionsärenden. 
– Tjänsteanteckning Redovisning av klagomål mot utbildning.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 67 Dnr 2019/00046  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning  
Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 
utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i ett protokoll från den som besluten har 
anmälts till. Protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten är därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga det aktuella delegationsbeslutet.  
Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem, 
Ciceron.   

De beslut som fattades under perioden 2019-02-26-2019-04-08 gäller: 

Omprövning av tilläggsbelopp för fristående förskola/fritidshem/pedagogisk 
omsorg. 

Delegationsbeslut i klagomålsärende. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00046 nr. 56090. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-02-26-2019-04-08.  
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BOU § 68 Dnr 2019/00037  

Uppdragslista 2019 

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, 2019-04-08, BOU 2019/00037 nr. 56091.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-08  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 69 Dnr 2019/00038  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00038 nr. 56099.  
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BOU § 70 Dnr 2019/00022  

Skyltar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta kontakt 

med tekniska förvaltningen för att se över olika möjligheter till 
hastighetsskyltning utanför skolor och förskolor i Håbo kommun.  

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) lyfter frågan kring hastighetsskyltar utanför skolor och 
förskolor, då bilar ofta kör väldigt fort där det är hastighetsbegränsning 30 
och undrar vem som ansvarar för att skyltning sker och kostnaden för detta. 
Diskussioner förs kring olika alternativ som finns gällande skyltning av 
hastighetsbegränsning och nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att se över frågan med tekniska förvaltningen.  

 

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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