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JUSTERARE 

Kl. 18:00 onsdagen den 28 februari 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Carl-Johan Torstenson (M), Ordforande 
Björn Hedö (M), 1jänstgörande ersättare fOr Lennart Carlsson 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Fredrik Anderstedt (S), 1jänstgörande ersättare for Marcus Carson 
Helene Cranser (S), 1jänstgörande ersättare for Akasya Randhav 
Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare for Nina Marminen §I 
Cecilia Anna Rosrell (Båp ), 1jänstgörande ersättare for Nina Mauninen §§2-26 
Arvo Väisänen (KD), 1jänstgörande ersättare fOr Linnea Bjuhr §§2-26 

Elisabeth Forsberg, forvaltningschef 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Janne Lundell, forvaltningsekonom §§1-4 
Caj sa Molander, nämndsekreterare 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Anna Walterholm, verksamhetschef forskolan 
Catharina Wakim, rektor gymnasieskolan 
Ewa Johansson, rektor Futurum 
Lena Norrman, rektor/forskolecheffor Vibyskolan och Viby forskola 
Ann- Charlotte F aleke, enhetschef for studie- och karriärvägledning, 
integrationssamordnare §l 
Karin Olander, ungdomscoach §1-3 

Helene Cranser 

onsdagen den 28 februari 2018, Övergransalen 

§§ 6 ,19,21 

19:35-19:45, §3 Anmälningsärenden 2018 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Underskrifter 

sekreterare 

Ca' a Molander 
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(
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Carl-Johan Torstenson (M), ordforande 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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2018-02-28 

Datumför 
2018-03-01 anslags nedtagande 2018-03-23 
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Fördelning avn grund- och schablonersättning får nyanlända .............................. 5 

BOU § 19 Dnr 2017/02526 
Granskning av planering avseende personal och lokaler inom 
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BOU § 21 Dnr 2018/00252 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ................... 1 O 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2018-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 19 Dnr 2017/02526 

Granskning av planering avseende personal och lokaler inom 
förskoleverksamheten 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt 
nedan. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Sammanfattning 
PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av de fårtroendevalda 
revisorerna genomfort en granskning av om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig planering avseende personal och lokaler inom 
fårskoleverksamheten. 

Med bakgrund av genomfård granskning gör revisorerna bedömningen att 
nämnden genomfår ett arbete avseende personal- och lokalfårsöljning men 
att f<;irbättringspotential finns, Avseende lokaler utgår planeringen främst 
från kommunens exploateringsplaner, men analys utöver detta är inte 
systematiserad eller dokumenterad. Avseende planering av personalbehovet 
har inte nämnden uppnått beslutat mål får andel pedagoger med 
högskoleutbildning på 35 procent. Vidare fmns en utvecklingsmöjlighet 
gällande kartläggning av personalbehovet fårvaltningsövergripande. Deras 
sannnanlagda bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis 
säkerställer en ändamålsenlig planering avseende personal och lokaler inom 
fårskoleverksamheten. 

A v yttrandet framgår att barn- och utbildningsfårvallningen i kommande 
resultat- analys- och målarbete kommer att beakta revisorernas 
rekommendationer samt samverka med personalavdelningen, 
fastighetsavdelningen och kommunstyrelsen i gemensaunna frågor. 

Revisionsrapporten är översänd till barn- och utbildningsfårvallningen får 
yttrande den 6 november 2017. Revisonen önskar ett yttrande senast den 28 
februari 2018. 

Beslutsunderlag 

JUSTERARE 

Tjänsteslaivelse, 2018-02-21, BOU 2017/02526 nr 40907 
Revisionsrapport- Granskning av planering avseende personal och 
lokaler inom fårskoleverksamheten. 
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~HÅBO 
"'-'KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandes förslag till beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

l. Barn- och utbildningsnämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt 
nedan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsgång 
Werner Schubert (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till ordförandens 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr 2018/00252 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga forändringar i 
delegationsordningen att gälla från och med l mars 2018. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
En översyn har gjorts av delegationsordningen bland annat for att 
forsko leklass blir obligatoriskt och for att handläggningsprocessen ska 
effektiviseras. Förvaltningen fareslår därfor forändringar i gällande 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
~ Tjänsteskrivelse, 2018-02-01, BOU 2018/00252 nr40174 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforandes forslag till beslut: 

l. Barn- pch utbildningsnämnden godkänner samtliga forändringar i 
delegationsordningen att gälla från och med l mars 2018. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsgång 
Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordforandes förslag till beslut 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsforvallningen 
Kommunikationsansvarig (for uppdatering av delegationsordning på 
hemsida!intranät) 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU§6 Dnr 2018/00412 

Fördelning av grund· och schablonersättning för nyanlända 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på 
revisionens rapport "Granskning av statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet" genom att: 

samtliga rutiner är dokumenterade och registrerade i Ciceron. 

att uppdra till förvaltningen att ta fram dokumenterade och kända 
rutiner för hantering av grund- och schablonersättning. 

att politiskt beslut tas gällande fördelning av grimd- och 
schablonersättning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar som förslag till kommunstyrelsen 
att grundersättning från Migrationsverket för nyanlända på 227 500 
kronorska fördelas med 100 procent till socialnämnden under 2018. 

3. Barn- och utbildningsnämnden lämnar som förslag till kommunstyrelsen 
att schablonersättningen från Migrationsverket för nyanlända fördelas 
procentuellt: l O procent till barn- och utbildningsnämnden 3 procent till 
kultur och livsmiljö och 87 procent till socialnämnden under 2018. 
lllnan fördelning sker ska 600 000 kronor fördelas till barn- och 
utbildningsnämnden för vuxenutbildning enligt regeringens direktiv. 

4. Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut då avräkning sker och 
procentuell fördelning bokförs. 

5 .. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har efter granskning av statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet kommit med en rekommendation att ett politiskt beslut 
tas gällande fördelning av grund- och schablonersättning för de nyanlända. 
Samråd har skett mellan förvaltningarna kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Från och med l januari 2018 inför regeringen utbildningsplikt för nyanlända 
som är arbetslösa. En höjning av ersättningarna kommer men är i dagsläget 
inte beslutade. Med anledning av denna riktade höjning (vuxenutbildning) 
föreslår socialförvaltningen att en engångssumma på 600 000 laonor 
fördelas till barn- och utbildningsnämnden innan den övriga procentuella 
fördelningen sker. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även att grundersättningen 
fortsatt tilldelas socialnämnden till! 00 procent då personal med ansvar får 
introduktion, mottagande och hjälp med bosättning, utredningar om 
ekonomiskt bistånd kostar mer än grundbeloppet. 

Revisionen rekommenderar nämnderna även att säkerställa att samtliga 
rutiner får ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom 
flyktingmottagandet dokumenteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-02-16, BOU 2018/00412 nr 40680 

- Revisionens granskning av statlig ersättning inom flyktingmottagandet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårandens fårslag till beslut: 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på 
revisionens rapport "Granskning av statlig ersättning inom 
flyk:tingmottagandet" genom att: 

samtliga rutiner är dokumenterade och registrerade i Ciceron. 

att uppdra till förvaltningen att ta fram dokumenterade och kända 
rutiner får hantering av grund- och schablonersättning. 

att politiskt beslut tas gällande fårdelning av grund- och 
schablonersättning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar som fårslag till kommunstyrelsen 
att grundersättning från Migrationsverket får nyanlända på 227 500 
kronor ska fårdelas med 100 procent till socialnämnden under 2018. 

3. Barn- och utbildningsnämnden lämnar som fårslag till kommunstyrelsen 
att schablonersättningen från Migrationsverket får nyanlända fårdelas 
procentuellt: l O procent till barn- och utbildningsnänmden 3 procent till 
kultur och livsmiljö och 87 procent till socialnänmden under 2018. 
Innan fårdelning sker ska 600 000 kronor fårdelas till barn- och 
utbildningsnänmden får vuxenutbildning enligt regeringens direktiv. 

4. Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut då avräkoing sker och 
procentuell fårdelning bokförs. 

5. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsgång 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall på ordfårandes fårslag till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnd 
Konnnunstyrelsen 
Förvaltningsekonomer 
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Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
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