
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 18 november 2020, TEAM:s 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande, via länk 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk 
Gunilla Alm (L), via länk 
Anna Larsson (S), via länk, §§ 147-150 
Gabriel Tidestav (S), via länk, tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S) §§ 151-166 
Inger Wallin (S), via länk 
Anders Ekelöf (SD), via länk 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C), via länk 
Mikaela Klaesson (KD), via länk 
Björn Hedö (M), via länk, tjänstgörande ersättare för Björn Erling (M) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP), via länk 

Gabriel Tidestav (S), via länk, §§ 147- 150 
 

  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef, via länk 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk 
Lena Norrman, tf. verksamhetschef barn- och elevhälsa/verksamhetscontroller, via länk 
Jill Turtola, nämndsekreterare, via länk 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola, via länk 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola, via länk 
Lars Bäcklund, rektor Kulturskola, via länk 
Camilla Gradin, kostchef, via länk 
Helena Anderstedt, rektor Fridegårdsgymnasiet, via länk 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Måndag 23 november 2020, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Håbo kommun 

Justerade paragrafer §§ 147-166 
  
Ajournering 18:35-18:44, 19:38- 19:45 
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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 2020-11-18 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-11-23 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-12-15 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 147 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

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

dagens protokoll. Justering äger rum den 23 november kl. 15:00. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde med tillägg under Övriga frågor. 
Situation på Västerängsskolan 
  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2019/000236 nr 59593  

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordföranden föreslår ny justeringsdag till 23 november 2020.     
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BOU § 148 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Rektor för kulturskola informerar om deras arbete utifrån Covid-19. Vidare 
informerar rektor om att julkonserterna inte kommer att ske, men 
kulturskolan kommer att försöka erbjuda mindre grupper på åtta elever och 
mindre konserter som sedan kan livestreamas. Rektor berättar om Projekt 
Mer för fler och Kulturakuten. 

Kostchef informerar om att enheten ofta får frågor kring Covid-19 och kring 
de nya rekommendationerna. Kostchef redogör för hur enheten och 
verksamheterna arbetar med hygien- och städrutinerna. Kostenheten arbetar 
just nu med den kommande livsmedelsupphandlingen. 

Verksamhetschef för förskola informerar om hur verksamheterna arbetar 
utifrån Covid-19. Vidare informerar verksamhetschef att den 20 november 
är det Barnkonventionens dag och detta kommer att uppmärksammas inom 
verksamheterna och av kommunen. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om att även grundskolorna 
arbetar med Barnkonventionens dag och detta kommer att uppmärksammas 
av samtliga skolor. Vidare berättar verksamhetschef att en invigning av 
Futurums nya lokaler årskurs 7- 9 kommer att ske och bjuder in barn- och 
utbildningsnämnden. Verksamhetschef redogör kort för hur verksamheterna 
arbetar med Covid-19. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om hur verksamheterna arbetar 
med Covid-19. Vidare informerar verksamhetschef om att verksamheten 
just nu arbetar med att skapa ett digitalt Öppet hus.  

Tf. verksamhetschef för barn- och elevhälsa informerar hur arbetet inom 
verksamheten arbetar med Covid-19. Vidare berättar tf. verksamhetschef att 
verksamheten fortlöper och fungerar väl. 

Förvaltningschef informerar om att förvaltning arbetar intensivt med Budget 
2021 och verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2019/00237 nr 59592  
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BOU § 149 Dnr 2020/00109  

Rapportering av kvalitetsredovisning gymnasiet - mål och 
resultat 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Enligt skollagen 4 kapitlet 2–8 § skollagen (2010:800) ska ett systematiskt 
kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. 
Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 

Fridegårdsgymnasiet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete baserat på en 
läsårscykel. Håbo vuxenutbildnings kvalitetsår är baserat på budgetår.   

Verksamheter som ingår i Fridegårdsgymnasiets kvalitetsredovisning är de 
nationella gymnasieprogrammen, inklusive AST-programmen och 
Introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan, skolans olika elevhälsoteam, 
samt Fridegårdscafét. 

De större utvecklingsmålen för läsåret 19/20 har varit framtagande av ny 
organisation för skolutveckling, samt utveckling av varierad undervisning 
för bedömning och betygssättning. 

Resultaten 19/20 visar att utvecklingsorganisationen behöver ytterligare tid 
för implementering. Utveckling av variation i undervisningen har 
genomförts som kollegialt lärande genom utbildning uppbyggd på praktiskt 
arbete, ledd av rektor och förstelärare under höstterminen. Under våren 
koncentrerades det fortsatta arbetet kring metoder för distansundervisning.  

Redovisningen visar att detta skett med gott resultat.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-12, BOU 2020/00109 nr 59617 
– Kvalitetsredovisning Fridegårdsgymnasiet 19/20 och arbetsplaner 

Fridegårdsgymnasiet 20/21 
– Resultatskillnader inom skolor 2020  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Rektor Fridegårdsgymnasiet 
Verksamhetschef gymnasium   
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BOU § 150 Dnr 2019/00220  

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

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

barn- och utbildningsförvaltningen för förtydligande av de olika 
beslutsalternativen.  

Sammanfattning  
I samband med ansökningar till grundskola och gymnasieskola har barn- 
och utbildningsförvaltningen uppmärksammat att det finns barn som vistas i 
Sverige under längre perioder utan att vara folkbokförda och utan att 
omfattas av någon lagstiftning som ger rätt till utbildning i Sverige. 

Barn – och utbildningsnämnden gav den 26 februari 2020 förvaltningen i 
uppdrag att utreda och ta fram förslag avseende:  

tillhandahållande av utbildning till barn som inte omfattas av 29 kap. 2 § 
första – fjärde punkten skollagen (2010:800) 
angående vilka barn som omfattas av 29 kap. 2 § femte punkten 
skollagen och därmed har rätt till utbildning.  

Förvaltningen har i utredningen försökt synliggöra den problematik som 
föreligger runt de aktuella grupperna och vad som kan tydliggöras genom ett 
politiskt beslut.  

Förvaltning föreslår i det här fallet inget eget förslag till beslut utan lämnar 
endast olika alternativ till beslut som nämnden kan ta ställning till.   

Det förvaltningen önskar tydliggjort är:  

vilka grupper som nämnden anser omfattas av rätten till utbildning för 
personer som visas i landet utan stöd i lag eller författning (papperslösa) 
om nämnden ytterligare önskar utvidga vilka barn i Håbo kommun som 
erbjuds utbildning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-19, BOU 2019/00220 nr 59614 
– Utredning, 2020-10-19 
– Protokollsutdrag, 2020-02-26, BOU §17   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar under Ärendet bifall till alternativ 2 under 
förslag till beslut 1 och alternativ 1 under förslag till beslut 2. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till Helene Zeland Bodins (C) 
yrkande. 

Anna Larsson (S) yrkar på återremiss. 

Helene Cranser (S) begär ajournering för överläggning. 

Ordförande ställer frågan om ajournering kan ske i enlighet med Helene 
Cranser (S) begäran och finner att så sker. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till Helene Zeland Bodins (C) yrkande. 

Stefan Petrusson (S) yrkar bifall till Anna Larssons (S) yrkande. 

Helene Cranser (S) yrkar i första hand bifall till Anna Larssons (S) 
återremissyrkande.  

Helene Cranser (S) yrkar i andra hand under Ärendet bifall till alternativ 1 
under förslag till beslut 1 och alternativ 2 under förslag till beslut 2. 

Inger Wallin (S) yrkar bifall till Anna Larssons (S) yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) konstaterar att det finns tre förslag 
till beslut. Anna Larssons (S) yrkande på återremittering av ärendet, Helene 
Zeland Bodins (C) yrkande på alternativ 2+1 samt Helene Cransers (S) 
yrkande på alternativ 1+2. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja- röst: Ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst: Återremittering av ärendet 

Ja-röster lämnas av: Carl- Johan Torstenson (M), Björn Hedö (M), Helene 
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Mikaela Klaesson (KD), Anders Ekelöf 
(SD) och Zinaida Belonoshko (SD). 
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Nej- röster lämnas av: Helene Cranser (S), Anna Larsson (S), Stefan 
Petrusson (S) och Inger Wallin (S). 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster bifaller barn- och utbildningsnämnden 
Anna Larssons (S) yrkande om återremittering av ärendet. 

Ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss till barn- och 
utbildningsförvaltningen, för förtydligande med exempel av de olika 
beslutsalternativen.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Handläggare skolplacering 
Handläggare gymnasieantagning 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 151 Dnr 2020/00196  

Investeringsbudget 2020 per investeringsprojekt 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2020 per 

investeringsprojekt.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om investeringsbudget 2020-01-29 
enligt ram om 13 228 000 kronor. Underlaget för beslutet var då inte 
definierat per investeringsprojekt och det innebär att budget per projekt inte 
kan läggas in i redovisning och uppföljning per projekt kan inte göras.  

Därför har sammanställning gjorts av de planerade investeringar som är 
aktuella för 2020. Inventariebudgeten består av inköp av bland annat 
skolmöbler för fler elever, IT-utrustning, nya klassrum på grundskolan.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2020/00196 nr 59610  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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BOU § 152 Dnr 2020/00201  

Ekonomiskt nuläge november 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för det ekonomiska nuläget för 
november.   

Verksamhetschef för grundskola informerar även om det arbete som 
verksamheterna har tillsammans med ekonomiavdelningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-26, BOU 2020/00201 nr 59653  
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BOU § 153 Dnr 2020/00162  

Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2020 

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 2020. 

Elevresultaten varierar mellan åren då det är olika elever som går i 
årskurserna från år till år. Barn- och utbildningsförvaltningen följer 
elevgrupper och de insatser respektive skola genomför för att ge möjlighet 
för elever att höja måluppfyllelsen, få likvärdiga förutsättningar för att nå 
sin högsta potential. 

Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört måldialoger 
med alla grundskolor. 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, 2020-10-15, BOU 2020/00162 nr 59608 
– VT 2020 åk 6-9 alla skolor 
– Grundskola åk 9 vt20 jämförelse över tid 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef elevhälsa 
Kvalitetskontroller, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor  
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BOU § 154 Dnr 2020/00163  

Stipendium till åk 9 ur stiftelsen Skolsamfond  

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

följande klasser: 
Klass 9B, Gröna Dalenskolan 15 000 kronor 
Klass 9A, Futurum  10 000 kronor  
Klass 9, Läraskolan   5 000 kronor  
 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till tre klasser som 
har höjt klassens genomsnittliga meritvärde från vårterminen i årskurs 7 till 
vårterminen i årskurs 8. 

Utdelning av stipendium år 2020 gäller klasser som gick ut årskurs 8 
vårterminen 2020 och som går i sitt sista år i grundskolan läsåret 2020/2021 

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. 

Klasserna som får stipendium för klassens förbättring av det genomsnittliga 
meritvärdet från vårterminen i årkurs 7 (VT19) till vårterminen i årskurs 8 
(VT20) är: 

1. Klass 9B, Gröna Dalenskolan 

Förbättring från vt åk 7 till vt åk 8: 24,6 

2. Klass 9A, Futurum 

Förbättring från vt åk 7 till vt åk 8: 22,4 

3. Klass 9, Läraskolan 

Förbättring från vt åk 7 till vt åk 8: 16,6 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-07, BOU 2020/00163 nr 59533 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef grundskola 
Rektorer i de kommunala grundskolorna 
Rektor Potentia Education AB 
Rektor Läraskolan 
Kommunstyrelsen  
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BOU § 155 Dnr 2020/00178  

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) HT 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har 
fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

Den 15:e september varje år redovisas till hemkommunen hur många 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Per den 15 oktober 2020 fanns 81 ungdomar som omfattades av det 
kommunala aktivitetsansvaret. Av dessa hade 11 ännu inte fått någon 
kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-17, BOU 2020/00178 nr 59316 
  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildning 
Förvaltningschef 
Rektor för Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 156 Dnr 2020/00179  

Rapportering av delegationsbeslut gymnasieantagningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Under antagningsåret 2020 införde antagningskansliet Storsthlm ett nytt 
antagningssystem som i stor utsträckning påverkade arbetet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-19, BOU 2020/00179 nr 59618 
– Rapport till nämnden gällande delegationsbeslut, 2020-10-16  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Samordnare gymnasieantagning 
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 157 Dnr 2020/00176  

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. . Även barn till vårdnadshavare som är 
arbetssökande eller föräldralediga har från och med 2020-10-01 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, 2020-10-19, BOU 2020/00176 nr 59621 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut  
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef för förskola  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Verksamhetschef för grundskola  
Administrativ chef 
Handläggare 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 158 Dnr 2020/00175  

Analys av diskrepansen mellan terminsbetyg och provbetyg i 
nationella prov, samt analys av skillnader mellan skolors 
betygsresultat 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en analys av diskrepansen 

mellan terminsbetyg och provbetyg i nationella prov samt analys av 
skillnader mellan skolors betygsresultat presenteras hösten 2021.         

Sammanfattning  
Situationen kring Covid-19 och att barn- och utbildningsnämnden får 
resultaten presenterade gör att barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 
att analys av diskrepansen mellan terminsbetyg och provbetyg i nationella 
prov, samt analys av skillnader mellan skolors betygsresultat presenteras 
hösten 2021. Det under förutsättning att de nationella proven genomförs 
våren 2021 och redovisningen går att genomföra för barn- och 
utbildningsnämnden i oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-19, BOU 2020/00175 nr 59627  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 159 Dnr 2020/00156  

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under år 2021 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  
Enligt kommunallagen 6 kap. 23 § bestämmer nämnderna tid och plats för 
sina sammanträden. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på sammanträdesdatum och tider för barn- och utbildningsnämnden 
och dess arbetsutskott år 2021.  

Hänsyn har tagits till ekonomiprocessen, tjänstemannaberedning, 
samverkansmöten och helgdagar/lov.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2020/00156 nr 59601 
– Föreslagen sammanträdesplan för 2021  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga företrädare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 160 Dnr 2020/00198  

Delgivning november 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inkomna skrivelser och beslut 
för perioden oktober- november 2020 för barn- och utbildningsnämnden.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-26, BOU 2020/00198 nr 59648 
– Bästa skolkommun: Håbos resultat 
– Barnombudsmannens årsrapport 2020 
– Beslut från Skolinspektionen 2020-11-04 
– Beslut från Skolinspektionen 2020-10-26 
– Delgivning Beslut BEO 
– BoU lokalbehov 2020_2030 presentation för nämnden 
– Begäran om yttrande BEO 
– Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 232 
– Beslut från Skolinspektionen  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 161 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 dessa synpunkter kvartalsvis till 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Synpunktsrapporteringarna kommer att presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden på nämndens sammanträde närmast efter 
rapporteringen har inkommit till förvaltningen.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2020/00026 nr 59598 
– Rapportering av inkomna synpunkter november 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 162 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.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2019/00244 nr 59594 
– Delegeringslista 2020-10-15-2020-10-26  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 163 Dnr 2020/00002  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020 

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.  

Barn- och utbildningsnämnden har vid tillfället för kallelseutskick inga 
inbjudningar att ta del av.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2020/00002 nr 59595  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 164 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, 2020-10-15, BOU 2020/00003 nr 59596  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 165 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ledamöter i barn-och utbildningsnämnden informerar från 
verksamhetsbesök, seminarier eller övrig representation.   

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har vid tillfället för 
sammanträdet ingen information att delge.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, BOU 2020/00004 nr 59597  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(29) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-18  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 166 Dnr 2020/00006  

Övriga frågor och ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Situation Västerängsskolan 

Anders Ekelöf (SD) informerar om att han har tagit del av information 
gällande Västerängsskolan och dess miljö. Han undrar hur förvaltningen 
arbetar med detta. 

Förvaltningen informerar om att den är medveten om att det har inkommit 
synpunkter. Det visar sig även i den SWOT-analys som har gjorts. 
Verksamhetschef för grundskolan arbetar aktivt och strategiskt med detta 
tillsammans med verksamhet, rektor och förvaltningsledning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden noterar 
informationen.  

Beslutsgång 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag 
till beslut.    

 
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Ajournering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Mötets öppnande
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet


	Information från förvaltningsledningen 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Rapportering av kvalitetsredovisning gymnasiet - mål och resultat
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Uppdrag gällande rätten till utbildning för ej folkbokförda barn i Håbo kommun
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutsgång 1
	Omröstningsresultat
	Beslutet skickas till:



	Investeringsbudget 2020 per investeringsprojekt
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Ekonomiskt nuläge november
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Stipendium till åk 9 ur stiftelsen Skolsamfond
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) HT 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Rapportering av delegationsbeslut gymnasieantagningen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Rapportering av delegationsbeslut förskola och fritidshem
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Analys av diskrepansen mellan terminsbetyg och provbetyg i nationella prov, samt analys av skillnader mellan skolors betygsresultat
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:



	Sammanträdesplan 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:

	Kommunstyrelsens kansli Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Förvaltningens ledningsgrupp Barn- och utbildningskontoret Fackliga företrädare


	Delgivning november 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Redovisning av inkomna synpunkter till barn- och utbildningsförvaltningen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Remitterade motioner och medborgarförslag 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Information från nämndsledamöter 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Övriga frågor och ärenden
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång



