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BOU § 104 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Zinaida Belonoshko (SD) till 

justerare av dagens protokoll. Justering äger rum den 15 oktober kl. 
16:00. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 

 Övrig fråga: Kontaktpolitiker 
 

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 § 107 Dnr 2019/00158  

Delårsrapport augusti 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2019 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning  
Under året har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört 
verksamhetsbesök på varje kommunal förskola och skola, med 
observationer av lärmiljön. Besöken har återkopplats och följts upp med 
medarbetare genom kvalitetsdialoger.  

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning och ledning av grundsärskolan och vuxenutbildningen mot de 
nationella målen. 

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning fortsätter att expandera och 
att vidareutveckla personalens professioner och elevernas lärande. 

I Hälsoprojektet inom barn- och elevhälsoenheten, för främjande av psykisk 
hälsa, är Gransäterskolan pilotskola. Projektet syftar till en ökad 
medvetenhet och självledarskap hos eleverna kring egna hälsan och dess 
påverkan på kunskapsinlärningen. 

Intresset är stort för musikskolan. Nytt för våren har varit nycirkus och dans. 
Samarbetet med biblioteket kring SKL:s projekt "Mer för fler" har också 
gjort att musikskolan har arbetat i nya former. 

De formella resultaten från databasen Kolada presenteras i oktober. Därför 
är det inte möjligt att kommentera måluppfyllelsen inom alla områden i 
delårsuppföljningen. Vi kan dock se i vår interna statistik att meritvärden för 
åk 9 och behörighet till gymnasiet sjunker jämfört med 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 4,3 miljoner 
kronor sämre än föregående prognos, och 18,2 miljoner kronor sämre än 
budget. Det största underskottet återfinns inom grundskoleverksamheten. En 
genomlysning av övriga kostnader som inte är direkt kopplade till 
kärnuppdraget kommer att ske för att hitta förslag på ekonomiska lösningar.  
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Beslutsunderlag 
– Delårsrapport augusti 2019 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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BOU § 108 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för grundskola informerar om niornas avslutning.  
Diskussioner har förts tillsammans med rektorerna på de kommunala samt 
fristående skolorna kring den gemensamma avslutningen. Ett 
informationsbrev till vårdnadshavare har tagits fram och presenteras för 
nämndens ledamöter och ersättare. 

Verksamhetschef för gymnasiet berättar att information gällande Barn- och 
Fritidsprogrammet nu har gått ut i olika medier, till exempel som 
annonsartikel i BålstaDirekt och på egna hemsidor. 

Förvaltningschefen informerar om att PWC kommer att göra en granskning 
gällande likvärdig utbildning. 

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i 
BunSam gällande ramverk för lärares arbetstid (avräkningsperioder).  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2018/04110 nr 56907. 
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BOU § 109 Dnr 2019/00119  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för 
förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

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

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 25 700 kronor per ansökan om godkännande för 
nyetablering av fristående huvudman för förskola. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 12 600 kronor per ansökan om godkännande för 
utökning eller förändring av befintlig verksamhet. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 3 200 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 januari 2020. 

6. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

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

Avgiften 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, 2019-06-27, BOU 2019/00119 nr 56639. 
– Beslut från Kommunfullmäktige, dnr 2019/00215 § 102, 2019-06-17). 
– Underlag – avgift, 2019-08-27 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 110 Dnr 2019/00149  

Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Solhem förskola i Bålsta AB 

(organisationsnummer 556843-4004) 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 
Solhems förskola i Bålsta AB (hädanefter kallas Solhem förskola). Solhem 
förskola är en fristående verksamhet belägen i Håbo kommun. 

Solhem förskola är ett aktiebolag.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-27, BOU 2019/00149 nr. 56864.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Solhems förskola  
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BOU § 111 Dnr 2019/00150  

Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Förskolan Regnbågen 

ekonomisk förening (organisationsnummer 769606-8043) 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 
Förskola Regnbågen ekonomisk förening (hädanefter kallar Regnbågens 
förskola). Regnbågens förskola är en fristående verksamhet belägen i Håbo 
kommun. 

Regnbågens förskola är en ekonomisk förening.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-27, BOU 2019/00150 nr. 56871.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Företrädare för Regnbågens förskola 
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BOU § 112 Dnr 2019/00127  

Yttrande gällande motion: Trygga skolvägar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig gällande motion Trygga 

skolvägar enligt nedan.  

Sammanfattning  
En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande den 
15 april 2019. Sverigedemokraterna föreslår att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att på försök införa skolpoliser vid 
vägpassager som upplevs otrygga. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med gata- och 
parkenheten genomfört ett arbete för säkra skolvägar under 2016. Säkra 
skolvägar ses över varje år i samband med skolplaceringarna. Vad gäller 
skolpoliser har barn- och utbildningsförvaltningen inte för avsikt att starta 
något arbete med skolpoliser, utifrån olika aspekter: 

- Förvaltningen anser att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 
andra barns säkerhet i trafiken.    

- Det finns uppenbara risker med att en del barn inte lyssnar på 
skolpoliser utan kliver ut i trafiken.  

- Elever missar värdefull och lagstadgad garanterad 
undervisningstid om de ska stå vid gatan fram till skoldagens början.   

- Barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna. Att 
utsättas för detta mer än nödvändigt anser förvaltningen inte är lämpligt för 
elever i skolåldern.  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår mot ovanstående att avslå 
motionen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00127 nr 56915. 
– Utredning Säkrare skolvägar, 2016/01595 
– Motion Trygga skolvägar 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar yttrar sig gällande motion Trygga 
skolvägar enligt nedan  

Zinaida Belonoshkos (SD) förslag till beslut är ändra förvaltningens 
yttrande och att barn- och utbildningsnämnden förslår bifall till motionen. 
 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till motionen. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Helene Cranser (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Helen Embretsén (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden Carl- Johan Torstenson (M) finner att två förslag föreligger – 
Ordförandens förslag till beslut och Zinaida Belonoshkos (SD) förslag till 
beslut. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till 
beslut.  

Protokollsanteckning 
Zinaida Belonoschko (SD) och Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 113 Dnr 2019/00168  

Yttrande: Översiktsplan "Håbo - en kommun för framtiden", 
utställningshandling 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över utställningshandling 

Översiktsplan, ”Håbo - en kommun för framtiden”, enligt nedan. 
 

Sammanfattning  
För att klara av såväl det statliga uppdraget, som ekonomiska förutsättningar 
behöver skolverksamheten omges av strukturer som kan anpassas efter 
omvärldsförändringar. Därför föreslås en förändring i texten i 
utställningshandlingen Översiktsplan, ”Håbo – en kommun för framtiden”. 
Nya uppdaterade siffror från barn- och utbildningsförvaltningens 
lokalförsörjningsplan bidrar till revidering av texten 
Planeringsförutsättningar, bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
– Yttrande Översiktsplan utställningshandling, 2019-09-03, BOU 

2019/00168 nr 56938. 
– Utställningshandling- förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun. 
– Bilaga 1. Planeringsförutsättningar 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploatering 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 114 Dnr 2019/00128  

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Barn- och 

utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan 2019-2029. 
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att uppdatera planen årligen och presentera 
den för nämnden i oktober. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat lokalförsörjningsplanen 
som beskriver behovet av förskole- och skollokaler i ett tioårsperspektiv, 
2019-2029.  

Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos ligger till grund för 
beskrivningen av behovet. Planen används som underlag i samarbete med 
andra berörda förvaltningar vid planering av nya förskole- och skollokaler. 

Det kan konstateras att det finns en osäkerhet kring bostadsutvecklingen då 
dessa till stor del är beroende av konjunkturläget och bostadsmarknadens 
utveckling. Av denna anledning är det särskilt viktigt att 
lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-27, BOU 2019/00128 nr 56867. 
– Lokalförsörjningsplan 2019-2029, Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschef 
Tekniska förvaltningen  
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BOU § 115 Dnr 2019/00055  

Projekt: Fridegårdsgymnasiet 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef att beställa en förberedelsefas 
av lokalförsörjningschefen, för att utreda förutsättningarna för en 
gymnasieskola för 1000-1200 elever i Bålsta tätort.  

Sammanfattning  
Statistik från gymnasieantagningen visar en ökande konkurrens om 
platserna på Fridegårdsgymnasiet. Söktryck och ett ökat elevantal bekräftar 
att det finns ett behov av en större gymnasieskola i Håbo kommun. Det 
skulle ge möjligheten att starta fler yrkesprogram och att utöka de 
nuvarande teoretiska programmen. Flera elever som väljer 
Fridegårdsgymnasiet får inte plats på de teoretiska programmen och 
gymnasiet har endast ett yrkesprogram. 

Befolkningsprognosen 2019-2030 visar en ökning av antalet unga i 
gymnasieåldern 16-18 år. 

Förberedelsefasen ska genomlysa möjligheterna till etablering av en större 
gymnasieskola. Möjligheter till samlokalisering och samnyttjande av lokaler 
med andra verksamheter som har gemensamma beröringspunkter utreds 
samtidigt.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00055 nr 56924. 
– Lokalförsörjningsplan 2019-2029 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschefen 
Tekniska förvaltningen 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 116 Dnr 2019/00143  

Kostnader för evakuering av Vibyskolan 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-12, BOU § 82 att göra en 
hemställan till kommunfullmäktige om utökad budget i samband med 
evakueringen av Vibyskolan. 

Nu har en hemställan till kommunfullmäktige gjorts av kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning för att ytterligare utöka budgeten i barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslutade hemställan. Anledningen till detta 
är att kostnaderna för evakueringen har förändrats. 

Verksamhetscontroller informerar barn- och utbildningsnämnden muntligen 
kring ärendet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-28, BOU 2019/00143 nr. 56877. 
– Kostnader för evakuering av Vibyskolan 2019-2022  
– Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 161 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 117 Dnr 2019/00033  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2019 

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

deltagande 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. 

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen kommer att sitta i "Heta 
soffan" mellan 13:00-14:00 för att samtala med pedagoger och bjuder in 
ledamöter och ersättare i nämnden att delta på detta.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00033 nr 56909. 
– HETT-mässan 2019 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 118 Dnr 2019/00034  

 Information från nämndsledamöter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Johan Jakobsson (C) redogör för den föreläsning av Louise Bringselius som 
han har deltagit på gällande tillitsbaserat ledarskap.  

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 119 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, 2019-09-02, BOU 2019/00037 nr 56914. 
 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 120 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, 2019-09-02, BOU 2019/00038 nr 56917.  
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 121 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 vidaredele-
gation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i ett protokoll från den som besluten har an-
mälts till. Protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. Be-
sluten 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 2019-05-14-2019-09-02 gäller: 

Utreda och åtgärda klagomål 

Beställning förstudie Viby och Västerängen 

Tilläggsbelopp fristående grundskola 

Tilläggsbelopp för fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00046 nr 56919. 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-05-14 - 2019-09-02.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 122 Dnr 2019/00047  

Anmälningsärenden 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är sammanställningar av incidentrapporter, 
skolinspektionsärenden, klagomålsärenden och tillbud- och skaderapporter. 

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, 2019-09-02, BOU 2019/00047 nr 56918. 
– Tjänsteanteckning Redovisning av Skolinspektionsärenden- oktober 
– Tjänsteanteckning Redovisning av klagomål mot utbildningen- oktober 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 123 Dnr 2019/00022  

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) lyfter frågan kring om nämndens ledamöter och ersättare är 
intresserade av att tillsammans skapa en gemensam 
checklista/frågeställningsformulär som nämnden kan använda sig utav när 
den ska ut i verksamheterna och göra kontaktpolitikerbesök. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är ett bra förslag och kommer 
att ta med sig frågan för vidare hantering.  
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