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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 11 december 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)  
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Stefan Petrusson (S) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Björn Hedö (M) 
 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Lena Norrman, tf. administrativ chef 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Susanne Hedström- Johansson, ekonomicontroller 
Annelie Högsund, ekonom 

  

Justering  

Justerare Gabriel Tidestav (S) 

Dag och plats tisdagen den 17 december 2019, Bålsta, Håbo kommun 

Justerade paragrafer §§ 150-172 
  
Ajournering 19:40-19:50, § 162 Attesträtt 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 
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BOU § 150 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Gabriel Tidestav (S) till justerare 

av dagens protokoll. Justering äger rum den 17 december kl. 15:00.  
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 
Övriga frågor: 
Rapport från IFAU 
Interpellationen från SD  

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 § 151 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschefen för grundskola informerar om att verksamheterna nu går 
in i ett samarbete tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) . Syftet är att verksamheternas nyckelgrupper ska få 
kompetensutveckling och bli rustade för att leda och implementera det 
systematiska arbetet för tillgängliga lärmiljöer.  

Vidare informerar verksamhetschef för grundskola och verksamhetschef för 
gymnasiet om den tänkta studie- och karriärvägledningsorganisationen för 
barn- och utbildningsnämnden.  

Förvaltningschefen informerar om Forum för samverkan (FoSam). Det är en 
samverkan mellan kommuner och Uppsala universitet, där 
förvaltningschefen kommer att ingå som representant för Håbo kommun.  

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 152 Dnr 2019/00214  

Information gällande omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef förskola informerar barn- och utbildningsnämnden 
angående verksamheten omsorg på obekväm arbetstid utifrån gällande 
budget 2019 och förslag till budget 2020.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-11, BOU 2019/00214 nr. 57269.  
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BOU § 153 Dnr 2019/00201  

Uppföljning av frånvaro på gymnasiet höstterminen 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 är att möjliggöra för hemkommunen att på 
ett tidigt stadium fånga upp elever som riskerar att avbryta sina studier. 
Syftet var att tiden från det att en elev avbryter till dess att hemkommunen 
erbjuder stöd ska vara 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. Det är 
därför många skolor som inte uppmärksammar hemkommunen när en elev 
har hög frånvaro.   

För att få en helhetsbild av frånvaron bland elever bosatta i Håbo kommun 
har barn- och utbildningsförvaltningen sedan vårterminen 2018 infört 
samma rutin för frånvarouppföljning som redan tillämpas inom 
skolpliktsbevakningen. Under höstterminen 2019 har en ny uppföljning 
genomförts. Förfrågan har gått till samtliga gymnasieskolor som har elever 
folkbokförda i Håbo.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-13, BOU 2019/00201 nr 57297.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef gymnasiet 
Handläggare gymnasieuppföljning 
Administrativ chef 
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BOU § 154 Dnr 2019/00213  

Information - Konsekvensbeskrivning av förändringar inom 
vuxenutbildning med sfi 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Håbo kommun genomförde 2016 en upphandling av all vuxenutbildning och 
tecknade avtal med 2 + 2 år med alla utbildningsanordnare som uppfyllde 
villkoren. I dagsläget finns sex utbildningsanordnare under avtal. För de 
utbildningar som inte täcks av nuvarande avtal köper Håbo kommun 
utbildningsplatser genom direktupphandling eller genom interkommunal 
ersättning av andra kommunala huvudmän.  

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig till och med maj 2020 och Håbo 
vuxenutbildning är därför inne i ett arbete med att genomföra en ny 
upphandling. I förberedelsearbetet har inriktningen varit att inte upphandla 
alla typer av utbildningar utan istället ingå ett samverkansavtal med 
Upplands-Bro kommun för att täcka vissa områden. Det gäller svenska för 
invandrare, teoretiska kurser med klassrumsundervisning på gymnasial och 
grundläggande nivå.  

Konsekvensbeskrivning av förändringar inom vuxenutbildningen är en 
översiktlig beskrivning av konsekvenser av förändringar som förväntas 
träda i kraft vid halvårsskiftet 2020, till följd av kommande upphandling 
samt ett nytt samverkansavtal med Upplands-Bro kommun. 

Ärendet är under handläggning och väntas vara avslutat senast andra 
halvåret 2020. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-13, BOU 2019/00213 nr 57295. 
– Konsekvensbeskrivning av förändringar inom vuxenutbildning med 

vuxenutbildning  
– Konsekvensbeskrivning av förändringar inom vuxenutbildning med 

vuxenutbildning bilaga 1 
– Konsekvensbeskrivning av förändringar inom vuxenutbildning med 

vuxenutbildning bilaga 2 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning 
Förvaltningschef 
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BOU § 155 Dnr 2019/00193  

Skolpliktskontroll HT 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 finns ett 
samarbete med Försäkringskassan, Skatteverket (folkbokföringen) och, i 
vissa undantagsfall, Polisen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-08, BOU 2019/00193 nr. 57258.  
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Skolpliktshandläggare 
Skolpliktsadministratör 
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BOU § 156 Dnr 2019/00212  

Rapportering av delegationsbeslut tilläggsbelopp 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tilläggsbelopp är ett bidrag som kan ansökas av fristående huvudmän för 
samtliga skolformer för barn och elever folkbokförda i Håbo kommun med 
behov av extraordinära stödåtgärder.  

Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. Det regleras i skollagen vad som gäller för utdelandet av bidrag till 
fristående huvudmän (grundbelopp och tilläggsbelopp). Bestämmelser om 
tilläggsbelopp återfinns i respektive verksamhetskapitel i skollagen. 
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov, 
kostnaderna ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha 
samband med elevens särskilda behov och förutsättningar. Tilläggsbelopp 
handläggs efter ansökan och efter en individuell prövning fattas beslut per 
budgetår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-30, BOU 2019/00212 nr. 57224. 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut, BOU 2019/00212 nr 

57223.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 157 Dnr 2019/00154  

Godkännande av utökning av verksamhet vid fristående 
förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökande av verksamheten 

vid Raoul Wallenberg förskola i Skokloster i enlighet med ansökan. 
Villkoren och förutsättningarna för godkännande anges i beslutet. I 
övrigt ska huvudman och verksamhet följa tillämplig lagstiftning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Raoul Wallenberg 
Skokloster (Raoul Wallenbergskolorna AB, organisationsnummer 
556674-0113) avseende lämplighetsprövningen enligt skollagen 
(2010:800), s.k. ägar- och ledningsprövning. 

3. Beslut om att godkänna utökad verksamhet upphör inom ett år efter 
beslutsdatum för godkännandet, om huvudmannen inte har startat upp 
den verksamhet som ansökan avser. Därefter krävs en ny ansökan för 
verksamheten.  

Sammanfattning  
Enskilda som är huvudmän för fristående förskolor har ett godkännande 
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förutsättningar för godkännande är 
om den enskilda genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 
de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare 
krävs att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följer på lång sikt för 
motsvarande verksamhet som anordnas i det allmänna i den kommun där 
verksamheten bedrivs. I övrigt krävs att den enskilde i övrigt bedöms som 
lämplig. 

Ansökan om att utöka verksamheten har inkommit från Raoul 
Wallenbergskolorna AB, huvudman för Raoul Wallenbergs förskola i 
Skokloster (hädanefter kallad RWS). RWS är en fristående verksamhet 
belägen i Håbo kommun. RWS är ett aktiebolag. Ansökan avser 
godkännande för att i fritidshemmets lokaler (tillhör RWS verksamhet och 
är placerade i anslutning till den lokal som RWS idag använder som 
förskola) öppna ytterligare avdelningar så att förskolan omfattar totalt fem 
avdelningar för 75 barn.  

I samband med prövning av ansökan om utökningen av verksamheten har 
barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med de nya lagkraven i skollagen 
om att fristående huvudmän för förskolan ska prövas avseende lämplighet, 
genomfört en ägar- och ledningsprövning. I övrigt omfattar beslutet endast 
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prövningen av godkännande av utökad verksamhetenen i enlighet med 
ansökan.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-12, BOU 2019/00154 nr 57244.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Representant för huvudman för Raoul Wallenbergsskolan 
Rektor på Raoul Wallenbergsskolan 
Platsansvarig på Raoul Wallenbergsskolan 
Samordnare för resursfördelningsteamet 
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BOU § 158 Dnr 2019/00207  

Tillsynsplan för fristående förskolor och annan pedagogisk 
omsorg 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och godkänner 

nedanstående plan för tillsyn 2020.  

Sammanfattning  
Inför den tillsyn av fristående förskolor och fristående annan pedagogisk 
omsorg som barn- och utbildningsförvaltningen ska genomföra under 2020 
har en tidsplan tagits fram. Tidsplanen ser ut enligt nedan:  

Tillsyn 1 – Regnbågens förskola 

- Skicka ut förfrågningsunderlag och information i januari 2020 

- Deadline för att besvara i början/mitten av februari 2020 

- Tillsynsbesök genomförs under andra halva av mars 2020 

- Beslut i tillsynen fattas i april 2020 

Tillsyn 2 – I Ur och Skur Ekorrarna (annan pedagogisk omsorg) 

- Skicka ut förfrågningsunderlag och information augusti 2020 

- Deadline för att besvara i början/mitten av september 2020 

- Tillsynsbesök genomförs i oktober 2020 

- Beslut i tillsynen fattas i november 2020 

  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-18, BOU 2019/00207 nr. 57181.  
      

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förskolechef och huvudman för Regnbågens förskola 
Verksamhetsansvarig och huvudman för I Ur och Skur Ekorrarna 
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BOU § 159 Dnr 2019/00119  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för 
förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden återkallar tidigare förslag till 

kommunfullmäktige (BOU 2019-10-02 § 109). 
2. Barn- och utbildningsnämnden avslutar ärendet.  

Sammanfattning  
Den 2019-10-21 § 220 beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle utgå 
från beredningen till kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår nu att ärende BOU 2019/00119 
återkallas från kommunfullmäktige i sin helhet till förmån för nytt förslag 
(BOU 2019/00221). 

Anledningen till återkallandet är att kompletteringar inklusive nya 
uträkningar har gjorts.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, BOU 2019/00119 nr 57317.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 160 Dnr 2019/00221  

Avgift för ansökan om godkännande av fristående 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 35 400 kronor per ansökan om godkännande för 
nyetablering av fristående huvudman för förskola. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 17 200 kronor per ansökan om godkännande för 
utökning eller förändring av befintlig verksamhet. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 6 100 kronor per ansökan om godkännande för 
tillfällig utökning eller förändring av befintligt verksamhet. 

5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att beslutet träder i kraft 1 mars 2020.  

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. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 
Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § 
kommunallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om 
godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.  

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, BOU 2019/00221 nr 57315. 
– Ekonomiskt underlag – avgift för ansökan om godkännande 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 161 Dnr 2019/00186  

Månadsuppföljning oktober 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner uppföljningen för 

oktober 2019 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
åtgärder som minskar underskottet.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med 23,3 
miljoner kronor. Det är en försämring med 5,1 miljoner kronor i jämförelse 
med föregående prognos och beror främst på ökade kostnader för köp av 
gymnasieplats. 

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 1,6 miljoner kronor 
vilket dels beror på lägre barnintäkter och dels på barn med stort behov av 
särskilt stöd, vilket ger högre personalkostnader än budgeterat. 

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 16 miljoner 
kronor varav den kommunala grundskoleverksamheten står för 13,9 
miljoner kronor. Resterande underskott beror främst på ökade kostnader för 
skolskjuts. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 7,9 miljoner 
kronor. Underskottet beror i huvudsak på fler elever, vilket leder till ökade 
kostnader för köp av gymnasieplats, både i egen regi och i annan kommun. 
Även kostnaden för reseersättning är högre än budgeterat. 

En kostnad som förväntas komma, men som inte finns med i prognosen, är 
den ersättning som ska betalas ut till fristående förskolor och skolor om den 
kommunala verksamheten redovisar underskott vid årets slut. Ersättningen 
beräknas på det faktiska underskottet efter årsbokslutet i betalas ut 2020 
men kostnaden bokförs på år 2019. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-19, BOU 2019/00186 nr. 57338. 
– Ekonomiuppföljning oktober 2019  
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 162 Dnr 2019/00188  

Attesträtt 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2020 

med ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 107, enligt bilaga. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2020 med ansvarskodintervallet 
5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 
3155, 330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2020. Syftet 
med reglementet är att fastställa de regler som gäller för dem som ska utföra 
de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och styrelser att 
se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att tillämpliga 
attestmoment utförs. Reglementet anger bl.a. att nämnd delegerar till 
förvaltningschef att besluta om attestanter samt att nämnd ansvarar för att en 
aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsnämndens ordförande attesträtt under 2020 med 
ansvarskodsintervallet 5000-5000 (ordförande barn- och utbildningsnämnd) 
kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet samt tillhörande arbetsutskott). 

Förvaltningen föreslår dessutom att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningschefen attesträtt under 2020 med ansvarskodsintervallet 5000-
6999 (ordförande barn- och utbildningsnämnd och barn- och 
utbildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet samt tillhörande arbetsutskott), 1380 
(nämndadministration), 3150, 3155, 330 (Musikskolans verksamhet) och 
4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

Aktuell attestförteckning förvaras under året hos barn- och 
utbildningsförvaltningen. En kopia av aktuell förteckning skickas även till 
kommunens ekonomiavdelning 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-19, BOU 2019/00188 nr. 57339. 
– Attestförteckning 2020   
 
_____________ 
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Beslutet skickas till: 
Ordförande 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(30) 
 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 163 Dnr 2019/00218  

Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till 
fristående och kommunala verksamheter  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget att förlänga 2019 

års prislista avseende grundbelopp och interkommunal ersättning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola tills dess att budget 2020 antas i nämnden den 29 januari 
2020. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till eleversättning 
inom gymnasieskola i enlighet med Storsthlm:s (kommunförbundet 
Stockholms län) förslag samt de egna priserna för år 2020 för Håbo 
kommuns introduktionsprogram och programmen inom 
gymnasiesärskolan.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att 2019 år prislista avseende 
grundbelopp och interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola förlängs 
med en månad. Beslut om nämndens budget 2020 har blivit senarelagt till 
och med sammanträdet den 29 januari och därför föreslås att ny prislista 
baserad på budgeten 2020 beslutas i samband med att budgeten antas.  

Förvaltningen har upprättat en prislista gällande gymnasieverksamheten 
som i huvudsak bygger på Storsthlms priser inom ramen för 
samverkansavtalet. Enbart priset för introduktionsprogram och 
gymnasiesärskolan är beräknad av kommunen. 

Beslutsunderlag 
– Bilaga- resursfördelningssystem 
– Prislista Barn- och eleversättning 2019 
– Prislista 2020 gymnasiet 
– Storsthlms underlag för Prislista 2020 
– PM – slutförslag – elever på nationella program i mindre grupp 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Läraskolan 
Potentia Education 
Raoul Wallenbergsskolan/förskolan i Skokloster 
Regnbågens förskola 
Solhems förskola 
Täppans förskola 
Äppelbo förskola 
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BOU § 164 Dnr 2019/00225  

Beslut om arvode inom ramen för SKL:s matematiksatsning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode utgår till de ledamöter 

som ingår i SKL:s matematiksatsning.   

Sammanfattning  
Den 12 juni 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden att representanter 
från barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med utsedda ledamöter 
från nämnden ska ingå i SKL:s matematiksatsning. Matematiksatsningen 
pågår under fem terminer. 

Vid sammanträdet valdes Sofie Bergengren (MP) till ordinarie deltagare och 
Helene Cranser (S) som ersättare att delta i matematiksatsningen 
tillsammans med representanter från förvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om arvode för de ledamöter 
som deltar i satsningen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-18, BOU 2019/00225 nr 57335. 
– Protokollsutdrag BOU 2019-06-12 § 78 
– Information kring matematiksatsningen    
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Representanter  
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BOU § 165 Dnr 2019/00053  

Balanslista 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner balanslistan för hösten 2019- 

våren 2020.  

Sammanfattning  
Balanslistan redovisar det faktiska förhållandet över pågående och 
redovisade ärenden samt är en kontroll av de ärenden som barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen att verkställa och återrapportera. Balanslistan redovisar 
även de uppdrag som nämnden ger förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-11, BOU 2019/00053 nr. 57270. 
– Balanslista hösten 2019- våren 2020.  
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BOU § 166 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

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

deltagande på Öppet Hus 2020 på Fridegårdsgymnasiet 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, 2019-11-11, BOU 2019/00033 nr. 57275. 
– Inbjudan till Öppet hus 2020 
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 167 Dnr 2019/00034  

 Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) informerar om att hon tillsammans med Johan Jakobsson 
(C) och Inger Wallin (S) har varit på ett första besök på Läraskolan, samt 
berättar kort om hur deras verksamhet fungerar. 

Ledamöterna informerar även nämnden och förvaltningen om de förslag till 
samverkan, samt synpunkter som Läraskolan har.  

Sophie Bergengren (MP) rapporterar från SKL:s matematiksatsning och 
uppstarten kring den. Det har varit tre stycken kommungruppsmöten under 
hösten, där gruppen bland annat har tittat på kompetensutveckling för 
lärarna i matematik, samt hur de kommunerna/skolorna arbetar inom sina 
verksamheter.  

Rasmus Kraftelid (M) informerar från sammanträdet med HSVO (tidigare 
Närvårdssamverkan). Där diskuterades Närvård 2030 och den psykiska filial 
som ska stödja elevhälsan regionalt. På kommande nämnd kommer Rasmus 
Kraftelid (M) att informera kring Hälsovårdsmål som ska kopplas närmare 
närvårdsgruppen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-11, BOU 2019/00034 nr. 57279.      
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 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  

Barn- och utbildningsnämnden  
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BOU § 168 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 utbildnings-
nämnden 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 2019-10-15- 2019-11-11 gäller: 

Fullgöra skolplikt på annat sätt   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-11, BOU 2019/00046 nr. 57284. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-10-15- 2019-11-11  
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BOU § 169 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en större analysrapportering 

gällande kränkande behandling sker årligen i februari och i oktober. 
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en större rapportering 

gällande tillbud och skada sker årligen i februari och i oktober.   

Sammanfattning  
Anmälningsärenden innehåller rapportering av skolinspektionsärenden och 
klagomålsärenden. Från och med december 2019 innehåller ärendet även 
rapportering av kränkande behandling.  

Ärendet Anmälningsärenden kommer från och med februari 2020 att 
innehålla en rapportering av tillbud och skada. 

Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av intresse för barn- 
och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart de inkommit till 
förvaltningen. 

Delar av sammanställningarna redovisas muntligen till barn- och 
utbildningsnämnden under sammanträdet.      

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-11, BOU 2019/00047 nr. 57285. 
– Rapportering av kränkande behandling oktober- december 2019 
– Tjänsteanteckning Redovisning av Skolinspektionsärenden  
– Tjänsteanteckning Redovisning av Klagomål mot utbildning 
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BOU § 170 Dnr 2019/00247  

Extra ärende: Beslut att ingå samverkan med Skolverket inom 
uppdraget om Samverkan för bästa skola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå samverkan med 

Skolverket inom uppdraget om Samverkan för bästa skola.  

Sammanfattning  
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2019 
informerade förvaltningschefen om det erbjudande som inkommit från 
Skolverket, om att ingå samverkan med dem inom uppdraget för bästa 
skola. 

Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän 
genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor.  

Skolverket erbjuder nu barn- och utbildningsnämnden, som huvudman för 
Gröna dalen och Slottskolan, att påbörja en samverkan i syfte att identifiera 
och genomföra dessa insatser, för att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten.  

Utifrån den information som barn- och utbildningsnämnden tidigare har 
erhållit, så beslutar nämnden att ingå samverkan med Skolverket.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-10, BOU 2019/00247 nr. 57468. 
– Erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget om 

Samverkan för bästa skola.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Skolverket 
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BOU § 171 Dnr 2019/00250  

Övrig fråga: Rapport från IFAU 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Rasmus Kraftelid (M) informerar om den rapport som har kommit från 
IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). I 
rapporten har man tittat på hur studieprestationer i skolan påverkas av en 
dator per elev.  

Rasmus Kraftelid (M) har utifrån rapporten två frågor till förvaltningen. 

1. Har förvaltningen läst rapporten? 

2. Hur ser förvaltningens generella åsikt ut när det gäller en dator- en elev?   

Förvaltningen informerar om att de inte har läst rapporten, men gärna tar del 
utav den. Rasmus Kraftelid (M) delger rapporten till förvaltningen.  

Vidare informerar verksamhetschef för grundskola och verksamhetschef 
från gymnasiet att utifrån regeringens digitaliseringsstrategi, så används 
digitala verktyg som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 
Skolorna är medvetna om att digitala verktyg kan ha en negativ effekt och 
tar detta i beaktande i undervisningen. 

Futurumskolans årskurs F-3 deltar i ett projekt Skriva till lärande, som utgår 
från en SKR- modell, som visar hur man kan använda sig av digitala 
verktyg i lärandet. 

Verksamhetschef för gymnasiet berättar om hur datorer används på 
gymnasiet och informerar om att datorerna är det viktigaste kompletterande 
lärverktyget för eleverna som går där.  
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BOU § 172 Dnr 2019/00252  

Övrig fråga: Interpellation från SD 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Helene Cranser (S) lyfter frågor kring den interpellation som SD ställde till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande på kommunfullmäktige den 9 
december 2020. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att förvaltningen inte har för 
avsikt att gå in på enskilda ärenden, men att ärendet som interpellationen 
hänvisar till, är ett ärende som förvaltningen hanterar. 

Carl- Johan Torstenson (M) har frågor kring de kommungemensamma 
undervisningsgrupperna. Verksamhetschef för grundskolan informerar kort 
om hur man arbetar med dessa grupper.  

Förvaltningschefen bjuder in barn- och utbildningsnämnden till ett 
dialogmöte för att informera utförligare, samt samtala om vad extra 
anpassningar och särskilt stöd innebär och hur verksamheten arbetar med 
särskilda och kommungemensamma undervisningsgrupper.  

. 
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