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BOU § 124 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Inger Wallin (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 25 november kl. 15:00.     
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 
Övriga frågor: 
Nulägesbeskrivning inför SKL:s matematiksatsning 
Information kring hantering av elevers skolsituation 

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 § 125 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för förskolan informerar kring arbetet gällande omsorg på 
obekväm arbetstid som förvaltningen fick i uppdrag att titta på. 

Verksamhetschef för grundskolan informerar om att skolorna har arbetat 
med meritvärdena sant att förstelärarmötena har kommit igång. Dessa möten 
har varit bra med mycket inspirerande lärare. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att nu finns det ett 
samverkansavtal med Westerlundska gymnasiet i Enköping. Det innebär att 
Håbo kommuns elever kan söka på samma villkor som Enköpings elever 
inom de program som inte erbjuds på Fridegårdsgymnasiet. 

Rektorer inom grundskola presenterar sig för barn- och utbildningsnämnden 
och presenteras för sina respektive kontaktpolitiker. 

Förvaltningschefen informerar om det Cirkusprojekt som Musikskolan nu 
arbetar med. 

Vidare informerar förvaltningschefen om det erbjudande som förvaltningen 
har fått kring samverkan för bästa skolan som Skolverket att skickat.  

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts gällande rekrytering av rektor på Gröna Dalens skola.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, BOU 2018/04110 nr 57136.  
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BOU § 126 Dnr 2019/00177  

Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en sammanställning av 
grundskolornas meritvärden för årskurs 9 två gånger per läsår. Det aktuella 
ärendet är meritvärden för vårterminen 2019. 

Elevernas resultat sjunker från 2018 till 2019. Skolorna har under läsåret 
riktat insatser för att öka meritvärdena från årskurs 8 till årskurs 9, eftersom 
resultaten i årskurs 8 var låga. Detta bekräftades under vårens måldialoger 
då förvaltningen såg att det fanns stor risk för att alla elever inte skulle klara 
målen för ett E. Insatserna som sattes in på alla skolor gav ett förbättrat 
resultat, men trots detta nådde inte meritvärdena samma nivå som 2018.  

Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört måldialoger 
med alla grundskolor. Inför måldialogerna har skolans rektor haft ett arbete 
med analys av vårterminens betyg och åtgärder har satts in. Måldialogens 
syfte är att uppmärksamma de insatser skolorna har gjort samt att ställa 
frågor kring betyg, ämnen och elevgrupper i förhållande till 
måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-11, BOU 2019/00177 nr 57128. 
– Sammanställning meritvärden åk 9 VT19.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Skolchef 
Verksamhetschef grundskola 
Kvalitetskontroller, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor  
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BOU § 127 Dnr 2019/00204  

Stipendium till åk 8 ur stiftelsen Skolsamfond  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning av stipendier 
till följande klasser: 

8D Futurum           15 000 kronor 
8C Futurum           7 500 kronor  
8A Gröna Dalenskolan   7 500 kronor 
 
 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till tre klasser i 
årskurs 8.  

De klasser som tilldelas stipendium är de som har den största, näst största 
respektive tredje största förbättringen av det genomsnittliga meritvärdet från 
vårterminen i årskurs 7 till vårterminen i årskurs 8. Stipendierna delas ut i 
tre nivåer om vardera 15 000 kronor, 10 000 kronor respektive 5 000 kronor. 

Två klasser hade lika stor genomsnittlig ökning av meritvärdet från VT18 
till VT19, därför får de klasserna dela lika på stipendiet för andra respektive 
tredje största förbättringen. Klasserna får 7 500 kronor vardera.  

De årskurs åttor som får stipendium för klassens förbättring av det 
genomsnittliga meritvärdet från vårterminen i årkurs 7 (VT18) till 
vårterminen i årskurs 8 (VT19) är 

1. 8D Futurum, förbättring av meritvärdet från 221,55 till 242,5, 
höjning 20,95 

2. Två klasser hade lika stor genomsnittlig ökning av meritvärdet: 

a. 8C Futurum, förbättring av meritvärdet från 230,65 till 
238,17, höjning 7,52   

b. 8A Gröna Dalenskolan, förbättring av meritvärdet från 
182,05 till 189,57, höjning 7,52 

Stipendiet delas ut den 9 december 2019 på kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-10, BOU 2019/00204 nr 57125. 
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll (§ 90), 2018-09-19.  
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer i de kommunala grundskolorna 
Rektor Potentia  
Rektor Läraskolan  
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BOU § 128 Dnr 2019/00190  

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret höstterminen 
2019 

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) även kallat KAA. I september 2019 fanns det 126 
ungdomar. Antalet elever som går ett extra år i grundskolan ligger på 
ungefär samma nivå som i september 2018 då det var 26 elever som gick ett 
extra år. Även under 2019 är det fler män ca: 60 % än kvinnor ca: 40 % som 
omfattas av KAA. Det tar dock kortare tid att coacha männen till studier 
eller arbete än kvinnorna. Analysen av det visar att kvinnorna oftare har en 
diffusare problematik såsom exempelvis ångest och en upplevd allmän 
psykisk ohälsa.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-09, BOU 2019/00190 nr 57115.  
______________ 
Beslutet skickas till: 
Enheten för Studie-och Karriärvägledning, Kommunala aktivitetsansvaret  
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BOU § 132 Dnr 2019/00191  

Rapportering från gymnasieantagningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Gymnasieantagningen i Håbo administreras av Gymnasieantagningen 
Storsthlm som även omfattar kommunala och fristående gymnasieskolor i 
Stockholms län. Beslut om mottagande och antagning fattas av handläggare 
och rektorer i Håbo kommun enligt delegationsordningen.  

Förvaltningen har även sammanställt information och siffror från 
antagningen 2019.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-26, BOU 2019/00191 nr 57030. 
– Information från gymnasieantagningen, utredning.  
– Rapport av delegationsbeslut till nämnd gällande gymnasieantagning, 

2019-09-26.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Samordnare gymnasieantagning 
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning  
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BOU § 133 Dnr 2019/00174  

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

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning  
Vuxenutbildningen i Håbo kommun består av utbildning på grundläggande 
nivå, teoretisk- och yrkesutbildning på gymnasial nivå, utbildning i svenska 
för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Den primära målgruppen 
för vuxenutbildningen är personer folkbokförda i kommunen som önskar 
eller är i behov av utbildning. 

Håbo vuxenutbildning fattar beslut på delegation om mottagande av elever 
till vuxenutbildningen. Beslut om mottagande fattas enligt Skollagen 
(2010:800). Alla elever som är behöriga enligt Skollagen ska tas emot som 
sökande. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00174 nr 56928. 
– Rapportering av delegationsbeslut för Håbo vuxenutbildning, BOU 

2019/00174 nr 56926. 
– Rapportering av delegationsbeslut för Håbo vuxenutbildning, BOU 

2019/00174 nr 56935.   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen 
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BOU § 134 Dnr 2019/00192  

Rapportering av delegationsbeslut skolskjuts- och 
reseersättningsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna.  

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

Lagrum:  

9 kap. 15b-15c §§ och 21a § (förskoleklassen). 

10 kap. 32-33 §§ och 40 § skollagen (grundskolan).  

11 kap. 31-32 §§ och 39 § skollagen (grundsärskolan).  

18 kap. 30-31 §§ och 35 § skollagen (gymnasiesärskolan). 

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

Lagrum: 1-2 §§ lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor. 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-30, BOU 2019/00192 nr 57049 
– Rapport gällande delegationsbeslut skolskjuts, BOU 2019/00192 nr 

57021. 
– Rapport gällande delegationsbeslut reseersättning, BOU 2019/00192 nr 

57028. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Administrativ chef 
Handläggare 
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BOU § 135 Dnr 2019/00194  

Rapportering av delegationsbeslut förskola och fritidshem 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning  
Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning det 
behöver med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier. Barn 
erbjuds också en förskoleplats om det av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver stöd i sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 

Barn ska även från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Allmän 
förskola är avgiftsfri och följer skolans läsårstid. Även barn till 
vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har berättigad 
plats till förskoleverksamhet från och med ett års ålder.  

Ansökan om förskoleplats i Håbo kommun kan göras av vårdnadshavare 
som är folkbokförda både inom och utanför Håbo kommun. 

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har 
behov av en sådan plats. Elever till vårdnadshavare som är arbetslös eller 
föräldraledig har inte rätt till fritidshem. Fritidshem erbjuds till och med 
vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Ansökan om fritidshemsplats kan göras av vårdnadshavare till elever 
folkbokförda både inom och utanför Håbo kommun förutsatt att eleven har 
en placering på en skolenhet inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-21, BOU 2019/00194 nr 57192. 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut, BOU 2019/00194 nr 

57178.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef för förskola  
Verksamhetschef för grundskola  
Administrativ chef 
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BOU § 136 Dnr 2019/00175  

Rapportering av delegationsbeslut Skolval/skolbyte och inflytt  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning  
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass och grundskolan 
kommer till stånd för alla som enligt lag har rätt att gå i grundskolan. Inför 
skolvalet varje år inbjuds vårdnadshavare för elever som ska börja i 
förskoleklass och årskurs 7 om att ansöka om skola.  

Förutom skolvalet har vårdnadshavare till elever folkbokförda både inom 
och utanför Håbo kommun möjlighet att ansöka om byte av skola/inflytt via 
e-tjänsten under hela året. Bedömningen av en ansökan om byte av 
skolenhet/inflytt görs efter samma regler som vid skolval. 

Den 1 januari 2018 beslutade riksdagen att förskoleklassen ska bli 
obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är 
bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-05, BOU 2019/00175 nr 56942. 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut, BOU 2019/00175 nr 

56874.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef för grundskola  
Administrativ chef 
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BOU § 137 Dnr 2019/00147  

Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Äppelbo ekonomiska 

förening (organisationsnummer 716422-3989) avseende 
lämplighetsprövning enligt skollagen (2010:800), s.k. ägar- och 
ledningsprövning.     

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. 

Håbo kommun har, i enlighet med de nya lagkraven i skollagen om att 
fristående huvudmän för förskolan ska prövas avseende lämplighet, 
genomfört en ägar- och ledningsprövning. Denna innebär att lämpligheten 
har prövats hos de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen för 
Äppelbo. Äppelbo är en fristående verksamhet belägen i Håbo kommun.  

Äppelbo är en ekonomisk förening.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-11, BOU 2019/00147 nr 56947.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Äppelbo  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 138 Dnr 2019/00184  

Revidering av Regler för placering vid en skolenhet i 
förskoleklass och grundskola i Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för placering vid en 

skolenhet i förskoleklass och grundskola i Håbo kommun i sin helhet.  

Sammanfattning  
Utvärderingarna efter de två senaste skolvalen 2018/2019 och 2019/2020 
har visat att förändringar behöver göras i reglerna. 

Kommunens expansion har lett till att det är svårt att bereda plats i 
grundskolorna. Folkbokförda elever i Håbo kommun och elever som har 
rätt, enligt skollagens bestämmelser, behöver prioriteras framför dem som 
inte är folkbokförda i kommunen.  

Nedan redogörs för förändringarna av mer principiell karaktär i Regler för 
placering vid en skolenhet i förskoleklass och grundskola i Håbo kommun. 

• Håbo kommun har inte något kösystem till sina grundskolor. 

• Ansökan till särskola eller kommunens särskilda undervisningsgrupper 
hanteras av centrala elevhälsan och rektor i enlighet med de rutiner som 
gäller för de placeringarna.  

• Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås 
tillämpar kommunen följande fyra urvalskriterier i nämnd ordning: 

1. Eleven är folkbokförd i Håbo kommun eller har rätt, enligt 
skollagens bestämmelser, att tas emot i Håbo kommuns 
förskoleklasser och grundskolor. 

2. Eleven är folkbokförd i skolans anvisningsområde eller på annat 
sätt tillhör det. 

      3.   Principen om relativ närhet. 

      4. Lottning 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-12, BOU 2019/00184 nr 57267. 
– Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och grundskola i 

Håbo kommun  
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsledning 
Rektorer 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 139 Dnr 2019/00206  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 

delegationsordningen att gälla från och med 13 november 2019.     

Sammanfattning  
En översyn av delegationsordningen har gjorts där lagrum, vidaredelegat, 
ersättare samt instans för överklagande i alla ärenden setts över och 
uppdaterats utifrån ny organisation, översyn av processer och gällande lagar 
och regler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en revidering av ärenden i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden utifrån denna 
översyn.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-17, BOU 2019/00206 nr 57180. 
– Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nämndsekreterare  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 140 Dnr 2019/00208  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden på annan tid 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner annan tid för sammanträdena 

under 2020. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om annan tid för 

sammanträdesdag till onsdagar 17:00-21:00. 

Sammanfattning  
Inför kommande sammanträdesplanering år 2020 förslår förvaltningen att 
nämndens sammanträden förläggs till annan tid. Förslag på andra tider samt 
grunderna till förslag till förändring redovisas i ärendet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-18, BOU 2019/00208 nr 57184 
– Arbetsmiljöpolicy  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöfs (SD) förslag till beslut är att sammanträdena förläggs på 
onsdagar mellan 17:00-21:00. 

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till förslaget. 

Stefan Petrusson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Anders Ekelöfs (SD) förslag till beslut och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Nämndsekreterare 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 141 Dnr 2019/00198  

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under år 2020 sammanträda 
enligt förvaltningens förslag. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens protokoll ska 
justeras vid justeringssammanträden. Dag och tid för dessa sammanträden 
ska beslutas, i samband med val av justerare under varje enskilt 
sammanträde, på förslag från nämndsekreteraren. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 
barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2020. I förslaget har 
hänsyn tagits till datum för utskick av kallelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ekonomiavdelningens tidplan för arbetet med 
årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppföljning.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-22, BOU 2019/00198 nr 57191. 
– Förslag till sammanträdesplan 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

och BunSam. 
  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga företrädare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 142 Dnr 2019/00034  

 Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar att information uteblir vid detta 

sammanträde.  

Sammanfattning  
Ledamöter och ersättare har ingen information att förmedla till förvaltning 
och övrig nämnd vid detta sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, BOU 2019/00034 nr 57137.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 143 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

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.     

Vid tiden för kallelseutskick finns inga inbjudningar för barn- och 
utbildningsnämnden att ta del av.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, BOU 2019/00033 nr 57138.  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 144 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 2019-09-03- 2019-10-14 gäller: 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/annan pedagogisk omsorg   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, BOU 2019/00046 nr 57139. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-09-03-2019-10-14.  
  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 145 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, 2019-10-15, BOU 2019/00037 nr 57140.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 146 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, 2019-10-15, BOU 2019/00038 nr 57143.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 147 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.   

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är sammanställningar av skolinspektionsärenden och 
klagomålsärenden  

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 utbildningsnämnden beslutade den 8 maj 2019 (§ 66) att ersätta 
listan över incidentrapporter med en analysrapportering från och med 
december 2019 samt att den sista rapporteringen genom listor sker i juni 
2019. Ärendet Anmälningsärenden kommer fortsättningsvis innehålla 
rapportering över klagomålsärenden och skolinspektionsärenden. 

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-10-15, BOU 2019/00047 nr 57141. 
– Tjänsteanteckning Redovisning av Skolinspektionsärenden- november 
– Tjänsteanteckning Redovisning av klagomål mot utbildningen- 

november  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 148 Dnr 2019/00222  

Nulägesbeskrivning inför SKL:s matematiksatsning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag 

att göra en nulägesbeskrivning inför SKL:s matematiksatsning.  

Sammanfattning  
Ordförande informerar om att barn- och utbildningsnämnden önskar få en 
nulägesbeskrivning inför SKL:s matematiksatsning, för att sedan kunna se 
hur projektet fortlöper över tid.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
förvaltningen får i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning inför SKL:s 
matematiksatsning.  

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

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-13  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 149 Dnr 2019/00223  

Information kring hantering av elevers skolsituation 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning  
Rasmus Kraftelid (M) och Anders Ekelöf (SD) informerar från 
Demokratidagen, där de har träffat elever som berättat om sina skoldagar 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Eleverna 
informerade ledamöterna om förändringar som har skett och hur det på olika 
sätt påverkar dem i deras vardag. Rasmus Kraftelid (M) och Anders Ekelöf 
(SD) önskar få information kring hur förvaltningen arbetar med elevers 
skolvardagar. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa informerar om arbetet som 
förvaltningen har påbörjat kring just dessa frågor som eleverna upplever i 
sin skolvardag. 
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