
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2018-06-13 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 13 juni 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  

Beslutande  

Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Lennart Carlsson (M) 
Gunilla Alm (L) 
Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare för Helene Zeland Bodin (C) 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson (S) 
Helene Cranser (S), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav (S) 
Nina Manninen (S) 
Linnea Bjuhr (SD) §§ 65-72 
Owe Fröjd (Båp) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Linnea Bjuhr (SD) §§ 73-80 

Övriga närvarande  

Ersättare Cecilia Anna Rosrell (Båp) §§ 65-72 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Janne Lundell, förvaltningsekonom §§ 65-71 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskolan 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskolan 
Catarina Wakim, rektor Fridegårdsgymnasium 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Cajsa Melander, handläggare §§ 65-69 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser 

Dag och plats Måndagen den 25 juni 2018, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 65-80 
  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
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BOU § 65 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningen informerar från de olika verksamheterna.  

Verksamhetschefen för förskolan informerar om att höstens placeringar nu 
är slutförda samt att Frösundavik i stort sett är klart för inflyttning. Det som 
verksamheten väntar på är slutbesiktningen utav lokalerna. 

Barn- och elevhälsans verksamhetschef berättar om de statliga 
stimulansmedel för psykisk ohälsa som kommer att användas till barn och 
unga inom grundskolan. Barn- och elevhälsan avser att projektanställa en 
hälsopedagog som ska börja arbeta till hösten. 

Rektor från Fridegårdsgymnasium informerar om att alla tjänster inför 
hösten är tillsatta och att man nu har börjat arbeta med bortbyggandet av 
storsalarna. 

Verksamhetschefen för grundskolan, informerar om förändringar i 
grundskolans styrdokument.  

Förvaltningschefen informerar om att partsamverkan med BunSam 
angående tjänsten rektor/verksamhetschef för gymnasiet är klar och parterna 
är överens. 

Vidare informerar förvaltningschefen om den styrmodell som barn- och 
utbildningsförvaltningen har påbörjat samt den målkonferens förvaltningen 
hade tillsammans med nämndens ledamöter och ersättare. 
Förvaltningschefen bjuder in nämndens ledamöter och ersättare till 
ytterligare en målkonferens för diskussioner kring detta i oktober 2018. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-15, BOU 2018/00159 nr 44426      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.      
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BOU § 66 Dnr 2018/00161  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

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 delegationsbeslut som fattas under perioden 2018-04-10-2018-05-14 
gäller: 

Grundbelopp fristående grundskola 

Grundbelopp fristående förskola 

Tilläggsbelopp för fristående förskola 

Klagomålsärende 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-15, BOU 2018/00161 nr 44428. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-04-10 - 2018-05-14.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.      
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BOU § 67 Dnr 2018/00160  

Anmälningsärenden 2018 

Beslut 

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

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 
skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 
till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 
intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 
de inkommit till förvaltningen.        

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-15, BOU 2018/00160 nr 44427. 
– Sammanställning av ärenden, 2018-04-10 – 2018-05-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.   
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BOU § 68 Dnr 2018/00698  

Gymnasieutbildning för asylsökande över 18 år 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef med 
möjlighet till vidaredelegation att besluta om mottagande i mån av plats 
enligt skollagen 29 kap §§ 2-4 och beviljande av ersättning för 
asylsökande elever över 18 år, i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut 1 och 2 den 9 maj 2018 § 48.   

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande elever över 18 år 
tidigast får antas till Fridegårdsgymnasiets nationella program efter 
avslutad reservantagning. 

3. Barn- och utbildningsnämnden upphäver tidigare beslut 3 om antagning 
och beviljande av ersättning som delegerats till förvaltningschef med 
möjlighet till vidaredelegation enligt gymnasieförordningen 12 kap. 11-
13 §§ (2018/§ 48) 

Sammanfattning  
Barn och utbildningsnämnden beslutade den 9 maj 2018 § 48 att:  

1. 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 nationella program i Håbo kommun.  

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

Det har nu framkommit att eleverna bör mottas utifrån en annan lagparagraf 
än den som tidigare angivits. Därför föreslår förvaltningen en uppdatering 
av delegationsordningen med en annan paragraf. Det tidigare beslutet om 
vidaredelegation upphävs därmed.  

På önskemål från gymnasiekansliet ombeds nämnden även förtydliga när 
under antagningsprocessen som eleverna ska antas.  Fridegårdsgymnasiet 
föreslår att asylsökande elever över 18 år som tidigast ska antas till 
Fridegårdsgymnasiet efter avslutad reservantagning.  

Beslutspunkterna 1 och 2 från mötet den 9 maj kvarstår oförändrade.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(26)

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-13 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Enligt förvaltningens bedömning påverkar förändringen inte 
antagningsprocessen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-28, BOU 2018/00698 nr 45040. 
– Sammanträdesprotokoll BOU § 48/2018  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef med 
möjlighet till vidaredelegation att besluta om mottagande i mån av plats 
enligt skollagen 29 kap §§ 2-4 eller beviljande av ersättning för 
asylsökande elever över 18 år i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut den 9 maj 2018 § 48.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande elever över 18 år 
tidigast får antas till Fridegårdsgymnasiets nationella program efter 
avslutad reservantagning. 

Owe Fröjd (Båp) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden upphäver 
tidigare beslut om antagning och beviljande av ersättning delegeras till 
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation enligt 
gymnasieförordningen 12 kap. 11-13 §§ som fattats vid sammanträde 2018-
05-09 § 48. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut och Owe Fröjds tilläggsyrkande. 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Fridegårdsgymnasiet 
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BOU § 69 Dnr 2018/01358  

Mottagande till introduktionsprogram för asylsökande elev som 
fyllt 18 år 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  ( ) 
ska mottas som sökande till introduktionsprogrammet språkintroduktion, 
Fridegårdsgymnasiet.       

Sammanfattning  
Asylsökande elever har enligt 29 kap 3 § rätt till utbildning i 
gymnasieskolan om den påbörjas innan de fyller 18 år. 

Ovanstående elev är asylsökande och mottogs i grundskolan i Håbo 2016. 
Skolan bedömde vid mottagandet att eleven behövde ytterligare tid i 
grundskolan innan han kunde börja gymnasiet. Skolan och den dåvarande 
gode mannen uppmärksammade inte att detta skulle få konsekvensen att 
eleven fyllt 18 år innan han hunnit påbörja en gymnasieutbildning. 

Socialnämnden i Håbo har beslutat att förlänga sitt ansvar för eleven då man 
bedömt att han har ett fortsatt behov av stöd och han kommer därför att få 
bo kvar i kommunen. 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att eleven ska tas emot i 
gymnasieskolan och kunna antas till sökt utbildning. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-07, BOU 2018/01358 nr 44184.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  ( ) 
ska mottas som sökande till introduktionsprogrammet språkintroduktion, 
Fridegårdsgymnasiet.  

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

Beslutsgång  
Ordföranden 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.    

PuL PuL

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektor Gröna Dalen 
Rektor Fridegårdsgymnasiet 
Samordnare gymnasieintagningen 
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BOU § 70 Dnr 2018/01559  

Ekonomisk månadsuppföljning-prognos april 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för april 2018 
och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen visar ett prognostiserat underskott på 
24,3 mnkr. Prognosen har försämrats något mellan delåret och 
uppföljningen för april med 575 000 kronor. Det är främst verksamhet 
förskola som försämrar prognosen. Däremot fortsätter verksamhet 
grundskola att förbättra prognosen, även om det är långt kvar till ett 
nollresultat. 
Prognosen för antal elever i egen regi fortsätter att öka. Mellan 
prognostillfällena har antalet ökat med 4 elever. Även förskoleklass ökar 
enligt prognosen med 6 barn. Antal förskolebarn är lika som föregående 
prognos, men en viss förskjutning av antalet barn 1-3 år prognostiseras 
vilket innebär något högre kostnader på pengkontot.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-21, BOU 2018/01559 nr 44676 
– Månadsuppföljningen april 2018, Barn- och utbildningsnämnden  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för april 2018 
och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 71 Dnr 2018/01590  

Kompensation med anledning av budgetunderskott 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala ut del av underskottet 
för år 2017 till Håbo kommuns fristående skolor. Administration och 
moms ingår i beloppen. 

Lärarskolan 653 273 kronor 

Potentia 608 949 kronor 

RWSkolan 352 551 kronor   

Sammanfattning  
Kompensation utbetalas till fristående aktörer 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 verksamheten grundskola på 6 494 
978 kr och förskoleklass på 831 096 kronor. Detta ger ett underskott per 
kommunalt grundskolebarn på 2 910 kr och 3 582 kr för förskoleklassbarn 
vilket blir beloppet som ligger till grund för kompenseration till de 
fristående grundskolorna i åk F-9.  

Inklusive kompensation för administration och moms uppgår 
kompensationen per huvudman till: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(26)

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-13 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Läraskolan i Bålsta AB  653 273 kr 
Potentiaskolan education AB 608 949 kr 

Raul Wallenbergskolan  352 551 
kr   

 

Summa    1 614 773 kr 

Verksamheterna förskola och fritidshem uppvisar inget underskott  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-17, BOU 2018/01590 nr 44544 
– Beräkning av kompensation för underskott år 2017  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala ut del av underskottet 
för år 2017 till Håbo kommuns fristående skolor. Administration och 
moms ingår i beloppen. 

Lärarskolan 653 273 kronor 

Potensia 608 949 kronor 

RWSkolan 352 551 kronor   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB 
Potentia Education AB 
Raul Wallenbergsskolan/International Swedish School AB 
Handläggare för resursfördelning 
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BOU § 72 Dnr 2018/01262  

Yttrande: Medborgarförslag om förskola i Häggeby 

Beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden yttrar sig över remiss: medborgarförslag 
om förskola i Häggeby enligt nedan.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag avseende inrättande av förskola i Häggeby har den 4 
april remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Barn -och utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att 
bedriva en förskola i kommunal regi i Häggeby. Förvaltningen finner inte 
att underlaget av antal barn i Häggeby är tillräckligt för att bedriva 
verksamhet i kommunal regi. Utifrån gällande budgetstyrprinciper för 
kommunal verksamhet krävs en byggnation om minst sex avdelningar, cirka 
110 barn.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår mot ovanstående att avslå 
medborgarförslaget om kommunal förskola i Häggeby. 

För att tillgodose det behov som dock finns i Häggeby föreslår förvaltningen 
att verka för att det ges möjligheter för en fristående aktör att etablera sig i 
området. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-19, BOU 2018/01262 nr 44301. 
– KS delegationsbeslut, 2018-04-04. 
– Medborgarförslag, Öppna upp en förskola i Häggeby 2018-02-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn och utbildningsnämnden yttrar sig över remiss: medborgarförslag 
om förskola i Häggeby enligt nedan.  

Owe Fröjd (Båp) avslagsyrkar ordförandens förlag till beslut och yrkar att 
barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att uppföra en mindre förskola 
i Häggeby. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.   

Beslutsgång  
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Owe Fröjds (Båp) 
avslagsyrkande. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(26)

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-13 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 
Följande ordning för omröstning föreslås och godkänns. Ja-röst för bifall till 
ordförandens förslag till beslut och Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) 
yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Carl- Johan Torstenson (M), Björn Hedö (M), Gunilla 
Alm (L), Arvo Väisänen (KD), Sofie Bergengren (MP),  
Werner Schubert (S), Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S), Nina 
Manninen (S) 

Nej- röster lämnas av: Owe Fröjd (Båp) och Linnea Bjuhr (SD) 

Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster. Därmed bifaller 
barn- och utbildningsnämnden ordförandens förslag till beslut. 

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 73 Dnr 2018/00640  

Se över möjligheten att utöka antalet tjänster per barngrupp i 
förskolan, åldrarna 4-5 år 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
utredning gällande antalet tjänster per barngrupp i förskolan, åldrarna 4-
5 år, som svar på motionen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag beakta den 
utökade kostnaden i arbetet med 2019 års detaljbudget, för ett 
genomförande av medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare yttrande (2017-10-04, § 80) 
över medborgarförslag om att se över antalet tjänster per barngrupp i 
förskolan ställt sig positiv till en sådan utredning för barn i åldrarna 4-5 år. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att bifalla 
medborgarförslaget och gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
utreda möjligheten att utöka antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 år. 

Förvaltningen konstaterar att Håbo kommun är en pendlarkommun och har 
därmed en stor andel vårdnadshavare med behov av flera timmars vistelsetid 
för sina barn i förskolan. Detta har medfört att verksamheten under en 
längre tidsperiod har noterat en markant ökning av barnens vistelsetid i 
förskolan. Den bilden förstärks även på nationell nivå. 

Förvaltningen ser behovet av att utöka antalet tjänster och den 
kvalitetshöjning det skulle ge verksamheten att utöka antalet tjänster. 
Utökningen av tjänsterna enligt förvaltningens förslag skulle medföra större 
förutsättningar för verksamheten att erbjuda ett pedagogiskt innehåll som 
håller en jämn kvalitet under hela dagen utifrån nationellt uppsatta mål för 
förskolan.  

En utökning av tjänster är inte möjlig inom befintlig budgetram 2018. Ett 
beslut om utökning av tjänster kräver därför ett beslut om ökning av 
budgetram för förskoleverksamheten inför 2019.  

För att utöka tjänsterna enligt förslaget inom nuvarande kommunal 
förskoleorganisation krävs en utökning om 0,25 procents tjänst per 
barngrupp, om totalt 7,75 procents tjänster. Utöver dessa tjänster tillkommer 
tjänster i det fristående förskolorna, beräknat till cirka 1.25 procents tjänster. 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-06-09, BOU 2018/00640 nr 44315. 
– Ekonomiskt underlag för utökning av tjänster i förskolan. 
– Protokoll från kommunfullmäktige, 2018-02-26 (§ 3). 
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2017-10-04 (§ 80).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
utredning gällande antalet tjänster per barngrupp i förskolan, åldrarna 4-
5 år, som svar på motionen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag beakta den 
utökade kostnaden i arbetet med 2019 års detaljbudget.    

Owe Fröjd (Båp) tilläggsyrkar beslutspunkt 2 till Barn- och 
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag beakta den utökade 
kostnaden i arbetet med 2019 års detaljbudget, för ett genomförande av 
medborgarförslaget. 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för förskola 
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BOU § 74 Dnr 2018/01223  

Anmälan om att fristående pedagogisk omsorg stänger 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetsansvarig har meddelat att den fristående pedagogiska 
verksamheten I Ur och Skur (Vargarna) ska stänga. Verksamheten avslutas 
21 juni 2018.  

Verksamhetens godkännande och rätt till bidrag kommer att avslutas i 
samband med att verksamheten stänger, 21 juni 2018.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-17, BOU 2018/01223 nr 44553. 
– Anmälan om att annan pedagogisk verksamhet ska avslutas, 2018-04-16. 

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: 
Verksamhetsansvarig, I Ur och Skur (Vargarna) 
Förvaltningsjurist, barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunikatör på barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för förskola 
Handläggare för resursfördelning 
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BOU § 75 Dnr 2018/01906  

Beslut angående part i ersättningsanspråksärende 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avvisa ärendet med 
anledning av att  inte är part i ärendet och har därför 
ingen rättslig grund för att kräva ersättning.       

Sammanfattning  
Av de underlag som har tagits del av framgår att det aktuella anspråket 
framställts av enskild som inte är vårdnadshavare för eleven i fråga. 
Ser man till de grunder som åberopats till stöd för anspråket så görs gällande 
att eleven har behandlats felaktigt på grund av samt att det funnits brister i 
skolans sätt att hantera modersmålsundervisning och att kränkande 
behandling eller trakasserier har förekommit i skolan. 

Därvid kan konstateras att eventuell ersättning i sammanhanget endast kan 
begäras och utges till den som skulle ha varit föremål för diskrimineringen 
eller trakasserierna, jfr bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567). 
Som huvudregel i svensk skadeståndsrätt gäller därtill att skador som 
åsamkats tredje man inte ersätts. 

Då den person som har framställt det aktuella anspråket inte är 
vårdnadshavare för eleven ifråga finns alltså ingen rättslig grund för att utge 
någon eventuell ersättning för den skada som mannen i sin egenskap av 
närstående till eleven påstår sig ha lidit, ekonomiskt eller på annat sätt. Inte 
heller äger mannen rätt att kräva ersättning för den skada som eleven 
påståtts ha lidit. 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att ställa sig avvisande till 
det framställda anspråket. Detta gäller helt oaktat om några felaktigheter 
förekommit eller inte i kommunens hantering.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-06-11, BOU 2018/01906 nr 45691 
– Mail från barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-04-24 
– Mail från , 2018-04-18      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avvisa ärendet med 
anledning av att  inte är part i ärendet och har därför 
ingen rättslig grund för att kräva ersättning. 

PuL

PuL

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

Beslutet skickas till: 
 

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 

 

 

PuL
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BOU § 76 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, 2018-05-16, BOU 2018/00162 nr 44513.      

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 § 77 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.     

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

Ingen aktuell information finns att delge vid dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-22, BOU 2018/00163 nr 44760      

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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BOU § 78 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 dagen 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-05-16, BOU 2018/00165 nr 44519.      

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 § 79 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, 2018-05-16, BOU 2018/00164 nr 44520.      

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 § 80 Dnr 2018/00166  

Övriga ärenden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Owe Fröjds (Båp) 
yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att tillse all teoretisk 
undervisning i Håbos skolor kan ske utan behov av hörselskydd.      

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker ett ärende vid sammanträdet om att han att vill att 
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att tillse att all teoretisk 
undervisning i Håbos skolor kan ske utan behov av hörselskydd. Det har 
framkommit uppgifter till honom om att barn på Västerängsskolan behöver 
använda hörselskydd på grund av orolig arbetsmiljö. 

Förvaltningen informerar om det arbete som görs för att säkra skolorna i 
Håbo kommun för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
där man använder ett inkluderat arbetssätt samt att man kontinuerligt ser 
över lärmiljöerna.  

Verksamhetschefen för grundskolor informerar även om den enkät som har 
skickats ut till vårdnadshavarna där de får svara på frågor kring barnens 
skola och dess arbetsmiljö.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Owe Fröjds (Båp) 
yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att tillse all teoretisk 
undervisning i Håbos skolor kan ske utan behov av hörselskydd.     

Fredrik Anderstedt (S) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande med 
hänvisning till det arbete som redan görs.  

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

Protokollsanteckning: 
Cecilia Anna Rosrell (Båp) reserverar sig till förmån för Owe Fröjds 
förslag. 

 




