
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 26 februari 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gunilla Alm (L) 
Johan Jakobsson (C) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S), jäv § 21 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S) 
Zinaida Belonoshko (SD) 
Helene Zeland Bodin (C) §§ 14-17 
Björn Hedö (M, tjänstgörande ersättare för Helene Zeland Bodin (C) §§ 18-31 
Sofie Bergengren (MP), tjänstgörande ersättare för Gabriel Tidestav (S) § 21 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Björn Hedö (M)  
Thomas Moore (SD) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Lena Norrman, tf. administrativ chef 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet/rektor Fridegård 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom 
Louise Wikström, förvaltningsjurist 

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats tisdagen den 3 mars 2020, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 14-18, 20-22, 24-31 
  
Ajournering 19:12-19:21 

Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-26 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-03-03 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-03-25 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 14 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 3 mars kl. 15:00.   
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 
Övriga ärenden: 

        Uppdrag till förvaltningen gällande omsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 
tillsammans med ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, BOU 2019/00236 nr 57884 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 15 Dnr 2020/00050  

Närvaro- och yttranderätt till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden under 2020-2022 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Håbo kommuns 

lokalförsörjningschef närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden under perioden 2020-2022.  

Sammanfattning  
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos 
kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte 
delta i besluten. 

För att kunna ge barn- och utbildningsnämnden kontinuerlig information 
kring de projekt och lokalfrågor som är aktuella inom nämndens 
verksamhetsområde, ser barn- och utbildningsförvaltningen ett behov av att 
Håbo kommuns lokalförsörjningschef får närvaro- och yttranderätt på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträden under perioden 2020-2022.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, BOU 2020-02-19, BOU 2020/00050 nr 58102.  
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschef 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 16 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för grundskola informerar kring de insatser som görs kring 
oron i Bålsta centrum. Förvaltningen har tillsammans med 
socialförvaltningen och politiker haft samverkansmöten, samt gjort en 
kartläggning tillsammans med fritidsförebyggande på socialförvaltningen. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar att det nya programmet Barn- 
och Fritid, som startar hösten 2020 just nu har 100 sökande och av dessa är 
22 behöriga. Det innebär att det kommer att bli en full klass till hösten 2020. 

Förvaltningschefen ger en kort redogörelse för den partsamverkan som har 
genomförts tillsammans med BunSam gällande Verksamhetschef gymnasiet 
och Förstelärare. 

Förvaltningen ger ett förtydligande om underlaget kring beslutet av omsorg 
på obekväm arbetstid utifrån diskussioner som fördes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020.  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 17 Dnr 2019/00220  

Uppdrag gällande rätten till utbildning för ej folkbokförda barn i 
Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att utreda och ta fram förslag angående 
tillhandahållande av utbildning till barn som inte omfattas av 29 kap. 2 § 
första – fjärde punkten skollagen (2010:800) 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda och ta fram förslag angående vilka 
barn som omfattas av 29 kap. 2 § femte punkten skollagen och därmed 
har rätt till utbildning.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit ett antal nya typer av 
ansökningar från enskilda om skolgång i Håbo kommuns skolor. Detta har 
handlat om grupper av elever som inte omfattas av rätt till utbildning enligt 
29 kap. 2 skollagen. Det har lett till ett behov av att kartlägga och fastställa 
vilka grupper av barn som kommunen har en skyldighet att erbjuda 
utbildning till. Det barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till är: 

- Om kommunen ska erbjuda utbildning till ytterligare kategorier 
av barn som är stadigvarande vistande och boende i kommunen, men som 
Håbo kommun inte är skyldig att ge utbildning till skollagens bestämmelser.  

- Det finns grupper av barn där rättsläget för skyldigheten att 
tillhandahålla utbildning är oklart enligt 29 kap. 2 § p. 5 skollagen. Barn- 
och utbildningsnämnden behöver ta ställning till huruvida dessa grupper ska 
ha rätt till utbildning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-15, BOU 2019/00220 nr 57816.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsjurist 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 18 Dnr 2020/00018  

Information kring personuppgiftsincidenter 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2019 fått kännedom om tre 
händelser där utredning om eventuella personuppgiftsincidenter enligt art. 
33 dataskyddsförordningen har skett. Ingen av incidenterna har bedömts 
som allvarlig och har inte anmälts till Datainspektionen. Incidenterna har 
dokumenterats i rapporter samt anmälts till kommunstyrelsens registratur, 
som för en kommunövergripande förteckning över personuppgiftsincidenter 
(såväl anmälda som icke anmälda incidenter). 

De tre incidenterna berör, i korta drag: 

- Hanteringen av personuppgifter i O365 (Teams) 

- I samband med ett mailutskick från en skola har samtliga 
mottagare av mailet varit synliga för de som tog emot mailet. 

- Att personuppgiftsbiträdesavtal ännu inte tecknats med ett 
digitalt lärverktyg i matematik (matteportal.se). 

För att komma till rätta med incidenterna har det beslutats om vilka åtgärder 
som ska vidtas.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-23, BOU 2020/00018 nr 57862 
– Underlag till information om personuppgiftsincidenter 2019 

 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsjurist  
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 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 19 Dnr 2020/00020  

Kostnad för särskild utbildning i grundskolan (profilklass) 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala interkommunal 

ersättning till anordnare av särskild utbildning i grundskolan 
(profilklass) motsvarande kostnaden för att tillhandahålla utbildningen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
Vissa skolor har ett särskilt godkännande från Skolverket att bedriva 
särskild utbildning i grundskolan, dessa kallas ofta för ”profilklasser”. 
Exempel på profilklasser är judiska studier i grundskolan (förordning 
(2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan) eller 
förberedande dansutbildning i grundskolan (10 kap. 6a § skollagen, 
förordning (2011:7) om dansutbildning). 

Håbo kommun anordnar i dagsläget ingen särskild utbildning i grundskolan. 
Håbo kommun är hemkommun åt elever som läser särskild utbildning i 
grundskolan som anordnas av andra kommunala huvudmän, exempelvis 
Stockholm stad. 

Syftet med detta beslut är att kunna erbjuda barn folkbokförda i Håbo 
kommun utbildning i form av särskild utbildning i grundskolan på ett sätt 
som kommunen inte erbjuder i egen regi. 

Mottagande kommun får interkommunal ersättning för sina faktiska 
kostnader för att tillhandahålla särskild utbildning i grundskolan. Kostnaden 
för den särskilda utbildningen ska vara skälig i förhållande till vad eleven 
erbjuds.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-14, BOU 2020/00020 nr 58069 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

______________ 
Beslutet skickas till: 
Samordnare för resursfördelningen 
Berörd enhet för mottagande kommun 
Förvaltningsekonom 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 20 Dnr 2019/00239  

Plan för återrapportering av SKR:s matematiksatsning- styrning 
och ledning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar plan för återrapportering av SKR:s 

matematiksatsning – styrning och ledning.  

Sammanfattning  
För att barn- och utbildningsnämnden ska ha möjlighet att följa 
utvecklingen under den tid satsningen genomförs kommer förvaltningen att 
återrapportera till barn- och utbildningsnämnden. I tjänsteskrivelsen som 
helhet finns en plan för när återrapportering sker. 

Verksamhetschef för grundskolan och processledare för satsningen Ledning 
och styrning matematik, har i uppdrag att sammanställa resultat och 
kartläggningar. Dessa resultat presenteras under den tid satsningen pågår 
och en slutrapport skrivs till nämndens sammanträde i mars 2022. 

Förvaltningen kommer även att redovisa matematikresultaten gällande 
elever som får betyg läsåret 2023-2024 och framåt för nämnden i samband 
med redovisning av måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-26, BOU 2019/00239 nr 57881 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Grundskolornas rektorer  
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 21 Dnr 2019/00240  

Uppföljning av tillgång och nyttjande av specialsalar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att under första kvartalet 
2020 redovisa nyttjandet av specialsalar i kommunens grundskolor. 

Uppföljning av nyttjandet av specialsalar för läsåret 2019-2020 har skett i 
samband med ett nätverksmöte tillsammans med de fristående skolorna.  

Gemensamt för de tre fristående skolorna är att de önskar en förbättrad 
kommunikation mellan fristående och kommunala skolor inför nyttjandet av 
specialsalar. Förvaltningen ser över och gör en plan för kommunikationen 
mellan fristående och kommunala skolor inför önskemål gällande 
nyttjandet. Kommunikationsplanen skickas ut i samband med förfrågan 
inför kommande läsår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-26, BOU 2019/00240 nr 57880 
– Protokollsutdrag, BOU 2019-03-27 § 38 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunala grundskolornas rektorer 
Potentia Education 
Läraskolan 
Raoul Wallenbergskolan  
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 22 Dnr 2019/00241  

Statsbidrag 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Statsbidragen delas upp i kategorierna generella och riktade bidrag. 

Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk 
utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella 
förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag 
mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.  

Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas inte ut 
per automatik utan måste sökas.   

Maxtaxa är ett statsbidrag som inte söks. Bidragets storlek fastställs av 
Skolverket och ges till kommuner som tillämpar maxtaxa för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en rapport över de riktade 
statsbidrag som barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun har sökt 
under 2019.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-02, BOU 2019/00241 nr 57780 
– Rapport statsbidrag 2019 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsekonom  
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 23 Dnr 2019/00242  

Årsredovisning 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 

2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 

omedelbart.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört ett bokslut per den 31 
december år 2019 och redovisar det i årsredovisningen. I årsredovisningen 
presenteras uppföljning av nämndens mål, volymer och ekonomi. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 
förskoleverksamhet, barnomsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande 
barn- och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten 
och den kommunala musikskolan. 

Resultaten på nationella prov i årskurserna 3 och 6 förbättrades 2019, 
samtidigt som meritvärdena för åk 9 och behörigheten till gymnasiet 
försämrades. Andelen elever på gymnasiet som tagit examen inom 3 år har 
ökat. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om sammanlagt  
23,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, BOU 2019/00242 nr 58004 
– Årsredovisning 2019 (Barn- och utbildningsnämnden).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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BOU § 24 Dnr 2019/00244  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  
Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 
utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i ett protokoll från den som besluten har 
anmälts till. Protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten är därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga det aktuella delegationsbeslutet.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem, 
Ciceron. 

De beslut som fattades under perioden 2019-12-13-2020-01-23 gäller: 

Grundbelopp GS (grundskola) 

Grundbelopp FSKL (förskola) 

Grundbelopp FFP (fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg) 

Grundbelopp GYMN (gymnasiet) 

Fullgöra skolplikt på annat sätt 

Uppskjuten skolplikt för elev 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, BOU 2019/00244 nr 57886 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2019-12-13- 2020-01-23 
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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 25 Dnr 2020/00026  

Redovisning av inkomna synpunkter till barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

redovisningen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Synpunkter från medborgare som kommer in till barn- och 
utbildningsförvaltningen registreras centralt av Håbo kommuns 
Kontaktcenter, som sedan förmedlar en sammanställning av dessa 
synpunkter kvartalsvis till förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanställningen av inkomna synpunkter kommer att presenteras för 
barn- och utbildningsnämnden på nämndens sammanträde närmast efter att 
sammanställningen har inkommit till förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, BOU 2020/00026 nr 58001. 
– Rapport över inkomna synpunkter, kvartal 4.  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 26 Dnr 2020/00005  

Uppdragslista 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportering av politiskt 

beslutade uppdrag sker tre gånger per år, i samband med helårs- och 
delårsrapporterna.  

Sammanfattning  
Den 27 januari 2020 antog kommundirektören nya anvisningar för 
återrapportering av uppdrag av politiskt beslutade uppdrag.  

I anvisningarna ges varje förvaltning och/eller nämnd möjligheten att 
bedöma när och i anslutning till vilka sammanträden som man önskar göra 
återrapporterna. Förslagsvis kan detta antingen göras i anslutning till när 
helårs- och delårsrapporter (tre gånger per år) redovisas, alternativt i 
anslutning till några av nämndens eventuella månadsuppföljningar. 

Förvaltningen föreslår att återrapportering av uppdrag sker tre gånger per år 
och i samband med helår- och delårsrapporterna.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, BOU 2020/00005 nr 57890 
– Anvisningar för återrapportering av politiskt beslutade uppdrag, 2020-

01-27 
– Uppdragslista februari 2020 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 27 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

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

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.   

Förvaltningschef informerar att ärendehanteringssystemet DF Respons som 
används för rapportering av kränkande behandling, fortfarande är nytt för 
verksamheterna och att bifogat underlag för närvarande inte kan användas 
för närmare analys.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, BOU 2020/00001 nr 57887 
– Tjänsteanteckning, Skolinspektionen 
– Tjänsteanteckning, Klagomål mot utbildningen 
– Rapport, kränkande behandling 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 28 Dnr 2020/00002  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 

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

deltagande på Gymnasiesärskolans Guld och Gröna skogar, föreläsning 
Ola Helenius och Lanseringskonferens för nationellt vård- och 
insatsprogram för depression och ångestsyndrom sker frivilligt, samt att 
inget arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.  

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, 2020-01-27, BOU 2020/00002 nr 57888. 
– Inbjudan Gymnasiesärskolans Guld och Gröna skogar 
– Inbjudan till föreläsning Ola Helenius 
– Inbjudan till Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram 

för depression och ångestsyndrom 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandes förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden noterar 
informationen och beslutar att deltagande på Gymnasiesärskolans Guld och 
Gröna skogar, föreläsning Ola Helenius och Lanseringskonferens för 
nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom sker 
frivilligt, samt att inget arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst 
utgår.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 29 Dnr 2020/00003  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande inga remitterade motioner 
eller medborgarförslag att besvara.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-12-16, BOU 2020/00003 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 30 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Carl- Johan Torstenson (M) informerar om att han har för avsikt att ge 
förvaltningen ett uppdrag gällande kontaktpolitiker. I samband med 
skolverkets Samverkan för bästa skola, har ett önskemål inkommit från 
verksamheterna att ledamöter och ersättare från barn- och 
utbildningsnämnden deltar på verksamheternas måldialoger, förslagsvis 
kontaktpolitikerna.  

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ser positivt på att 
delta på verksamheternas måldialoger och uppdraget. 

Johan Jakobsson (C) och Gunilla Alm (L) redogör för sitt besök på 
Läraskolans föräldraråd. De fick information om att de som går på 
Läraskolan och är intresserade av att gå på lovskola, nu kan ta del av Håbo 
kommuns lovskola. Vidare informerar Gunilla Alm (L) att hon, Johan 
Jakobsson (C) och Inger Wallin (S) har ett inbokat besök på Gröna Dalens 
förskola och Rungården den 6 mars 2020.  

Gunilla Alm (L) berättar om sitt besök på Öppet Hus för särskild utbildning 
för vuxna.  

Zinaida Belonoshko (SD) informerar om att den 22 mars 2020 kommer det 
att vara en tävling i schack för årskurs 4 på regional nivå i Uppsala. 

Gabriel Tidestav (S) informerar om att han tillsammans med Thomas Moore 
(SD) har deltagit på ett föräldramöte på Gransäterskolan, där frågan kring 
schemalagd lunch har lyfts och undrar om förvaltningen har tagit del av det. 
Förvaltningen informerar om att frågan just nu diskuteras och 
verksamhetschef för gymnasiet meddelar att gymnasiet redan har 
schemalagda luncher idag. Gymnasiet ser många fördelar med detta, då det 
skapar en lugnare matsituation för eleverna och underlättar organisationen i 
köket..  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, BOU 2020/00004 nr 57889 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 31 Dnr 2020/00061  

Övrigt ärende: Uppdrag till förvaltningen gällande omsorg på 
obekväm arbetstid 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

undersöka alternativ för att på ett kostnadseffektivt sätt lösa barnomsorg 
för barn 1- 5 år under nattetid, som ett komplement till redan beslutad 
verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid.  

Sammanfattning  
Carl- Johan Torstenson (M) vill att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ till den idag redan 
beslutade verksamheten för omsorg på obekväm arbetstid. Uppdraget ska 
innefatta alternativ som ska vara kostnadseffektiva och gälla barnomsorg för 
barn i åldern 1-5 år under nattetid. Dessa alternativ ska presenteras för barn- 
och utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut: Barn- och 
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka alternativ för 
att på ett kostnadseffektivt sätt lösa barnomsorg för barn 1- 5 år under 
nattetid, som ett komplement till redan beslutad verksamhet för omsorg på 
obekväm arbetstid. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till Carl-Johan Torstensons förslag till 
beslut. 

Stefan Petrusson (S) yrkar avslag till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger: Ordföranden Carl- 
Johan Torstensons förslag till beslut och Stefan Petrusson (S) yrkande om 
avslag på ordförandens förslag till beslut.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller eller avslår 
ordföranden Carl- Johan Torstensons förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut.  
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