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Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Janne Lundell, förvaltningsekonom §§27-32 
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BOU § 27 Dnr 2018/01062  

Närvaro- och yttranderätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2018-04-04 

Beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Michael Andersson, 
projektledare på fastighetsavdelningen, närvaro- och yttranderätt vid 
dagens sammanträde. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 28 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Rapport från verksamheterna: 

Förskolans verksamhetschef informerar om det arbete som just nu pågår 
med att placera barn ut i verksamheterna inför höstterminen. 

Rektor för Fridegård informerar om den kvalitetsgranskning som Skolverket 
har sammanställt gällande huvudmannens styrning mot de nationella målen. 
Ett utvecklingsområde är att se över hur tilläggsbeloppen fördelas för att 
säkerställa att det elever med särskilda behov tillgodo. Yttrande ska ske 
senast den 27 oktober 2018. 

Rektor på Fridegård informerar om SM i Ungt Företagande (UF) där fyra 
stycken företag från Fridegårds gymnasium finns representerade. SM i UF 
kommer att ske i Älvsjö den 16-17 maj 2018. 

Förvaltningschefen informerar om den fritidssatsning som sker under nästa 
läsår, utifrån det tydligare uppdraget i läroplanen. Fritidssatsningen innebär 
att det bland annat ska erbjudas workshops, föreläsningar och handledning 
för fritidshemspedagoger och övrig personal. 

Förvaltningschefen informerar om Ledning och Styrning och inbjudan till 
målkonferens för nämnden den 25 april.  

Förvaltningschefen informerar om det fortsatta arbetet inom den planerade 
översynen av rektorsområdena. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-08, BOU 2018/00159 nr 41495     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 29 Dnr 2018/01026  

Information om sanering och ombyggnation av Futurum 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Michael Andersson, projektledare på fastighetsavdelningen informerar om 
arbetet kring saneringen och den eventuella ombyggnationen av Futurum. 

Vidare informerar Michael Andersson att på grund av en mer omfattande 
sanering än vad som tidigare framkommit till kommunen och 
fastighetsavdelningen, så kommer saneringen att medföra en utökad 
kostnad. Utöver det kommer även kostnaden för den eventuella 
ombyggnationen av Futurum som ska ge 90 nya elevplatser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 30 Dnr 2018/00161  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen 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 delegationsbeslut som fattas under perioden 2018-01-30 - 2018-03-05 
gäller: 

Skolplacering i grundskola 

Skolplacering i grundskola, ekonomiska och organisatoriska svårigheter 

Beviljad skolplacering 

Mottagande av elev från annan kommun i grundskola 

Börja i förskoleklass innan det år barnet fyller 6 år 

FS- Grundbelopp fristående 

GS- Grundbelopp fristående 

Beslut om skolplacering 

Beslut i klagomålsärende 

Beslut om tilläggsbelopp till fristående grundskola  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-07, BOU 2018/00161 nr 41467 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-01-30 – 2018-03-05  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1.  Barn- och utbildningsförvaltningen noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.  
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BOU § 31 Dnr 2018/00160  

Anmälningsärenden 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna.   

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidenter, tillbud- och 
skaderapporter som enligt skollagen och kommunens riktlinjer ska anmälas 
till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och handlingar som kan vara av 
intresse för barn- och utbildningsnämnden e-postas till ledamöterna så snart 
de inkommit till förvaltningen.       

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-07, BOU 2018/00160 nr 41462 
– Sammanställning av ärenden, 2018-01-30 – 2018-03-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 
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BOU § 32 Dnr 2018/00572  

Ekonomisk månadsuppföljning- prognos februari 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för februari 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet.  

Sammanfattning  
Under årets första månader har fokus legat på att ta fram en vision för Barn- 
och utbildningsförvaltningen, samt att konkretisera den i olika forum. 
Förvaltningen har också arbetat vidare med att skapa organisatoriska 
strukturer som stödjer utvecklingen, samt att identifiera våra styrkor, 
svagheter möjligheter och hot i organisationen. Utifrån det arbetet har 
utvecklingsområden börjat ta form. 

För tredje året i rad tog Fridegårdsgymnasiet hem det prestigefyllda priset 
som ”Årets UF-företag” i Uppsala län.  

Slutrapport har skrivits tillsammans med Uppsala universitet utifrån den 
unika inkluderingsutbildning som samtliga medarbetare genomgått på 
förvaltningen.  

Verksamhetschef för grundskola, samt verksamhetscontroller har börjat sina 
tjänster på förvaltningen. Rekrytering av rektor till Futurum har pågått. 

När budgeten var lagd för år 2018 hade Barn- och utbildningsnämnden ett 
underskott på 23,1 miljoner kronor. Nu när prognosen ligger klar för 
februari månad, har underskottet ökat med 2,9 miljoner kronor vilket 
innebär ett redovisat underskott med knappt 26 miljoner kronor.  

En orsak till ökat underskott är fler barn i förskolan samt fler elever i 
grundskolan. Förvaltningen har på ett centralt ansvar, så kallat pengkonto, 
lagt ersättningen för antal barn och elever utifrån budgetanvisningarna. När 
fler barn och elever prognostiseras utöver det som har budgeterats, uppstår 
ett underskott på pengkontot.  

Ökad ersättningen ut till förskolor respektive skolor utifrån flera barn och 
elever, innebär en kostnadsökning på pengkontot med 14,3 miljoner kronor. 
Det är orsaken till varför underskottet ökar. 

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att skjuta till 
ytterligare 16 miljoner kronor för att minska budgetunderskottet.  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-21, BOU 2018/00572 nr 41977 
– Månadsuppföljningen februari 2018, Barn- och utbildningsnämnden  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för februari 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet.  

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

_____________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 33 Dnr 2018/00939  

Ersättningsanspråk gällande modersmålsundervisning 

Beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att inte medge  
( ) det framställda anspråket.  

Sammanfattning  
Vårdnadshavare har framställt ett ersättningsanspråk gentemot Håbo 
kommun och dess barn- och utbildningsnämnd. Till grund för anspråket har 
bland annat gjorts gällande att kommunen har brustit i sin hantering av 
modersmålsundervisning. Vidare har gjorts gällande att det skulle ha 
förekommit brister hänförliga till att eleven blivit utsatt för kränkande 
behandling. 

I ärendet kan bland annat konstateras att frågan om bristande 
modersmålsundervisning redan har varit föremål för Skolinspektionens 
bedömning. Skolinspektionen avskrev den del av ärendet som hänvisade till 
modersmålsundervisningen med anledning av att man ansåg att Håbo 
kommun vidtagit åtgärder vid hanteringen av modersmålsundervisningen. 
Vidare kan konstateras att även frågan om kränkande behandling är ett 
pågående tillsynsärende hos Skolinspektionen. 

Av redovisade skäl, främst att frågan om skolans hantering av den 
kränkande behandling som vårdnadshavare gjort gällande skulle ha 
förekommit fortfarande är under granskning av Skolinspektionen, förslås 
nämnden att besluta att ställa sig avvisande till det framställda anspråket.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-26, BOU 2018/00939 nr. 42415 
– Mail vårdnadshavare 180214 
– Skolinspektionens beslut 2018-02-20 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-27, BOU 2018/00939 nr.42452 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att inte medge  
( ) det framställda anspråket.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Sekretess
Sekretess

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

______________ 
Beslutet skickas till: 

 

 

 

 

 

BOU § 33    Dnr 2018/00939 

Överklagandehänvisning:  
Om du är missnöjd med barn- och utbildningsnämndens beslut kan du 
ansöka om stämning till tingsrätten. Ansökan om stämning ska vara 
skriftlig. Ansökan om stämning ska innehålla följande uppgifter: 

‐ Vilket beslut som överklagas 
‐ Den ändring i beslutet som yrkas 
‐ Grunderna för överklagandet 
‐ De bevis som åberopas 

 
Vidare ska även följande uppgifter skickas in: 

‐ Namn och personnummer 
‐ Postadress och adress där parten kan anträffas för delgivning 
‐ Telefonnummer till bostad, arbetsplats samt mobiltelefonnummer 
‐ E-postadress 
‐ Övriga förhållanden som kan ha betydelse för delgivning 

 
Skriftliga bevis ska ges in till domstolen samtidigt som ansökan om 
stämning skickas in. 

Sekretess
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BOU § 34 Dnr 2018/00472  

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2018–2020.  

Sammanfattning  
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och Region Uppsala 
har tagit fram underlaget. Bred förankring av innehållet har skett både 
politiskt och på tjänstemannanivå och resultatet har förankrats i 
patientsäkerhetsgruppen, skolchefsnätverket, tjänstemannaledning HSVO, 
samrådet HSVO och regionalt forum. Efter godkännandet i regionalt forum 
fattas beslut om strategin av respektive huvudmans politiska styrelser. 

Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd och vård och 
omsorg som tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i 
länet. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i 
Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för 
utvecklingen av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott 
omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårds-
insatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna. 

Närvårdssamverkan omfattar alla patienter och brukare med behov som 
behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter/vårdgivare.  

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och 
kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och 
välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och 
handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att 
tillsammans ge bättre vård och omsorg. 

När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande 
struktur och riktlinjer/rutiner som beskriver vad, hur, när och varför detta 
ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska genomförandet 
mellan organisationer och personal inom olika områden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-02-21, BOU 2018/00472 nr 40852 
– Strategi för närvårdsamverkan 2018-2020.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

1. Barn- och utbildningsnämnden antar strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2018–2020. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 
Verksamhetschef, barn- och elevhälsan 
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BOU § 35 Dnr 2018/00656  

Tillägg till gällande regler för placering i förskola och annan 
pedagogisk omsorg 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar tillägget om att placera barn på 
förskola utifrån barngruppens sammansättning och storlek till gällande 
Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg.      

Sammanfattning  
Enligt 8 kap 12§ skollagen ansvarar hemkommunen för att utbildning i 
förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas 
förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Utgångspunkten är att barnet 
ska erbjudas en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt och skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål om förskola 
så långt det är möjligt (8 kap 15§ skollagen). 
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet (8 kap 2§ skollagen). 

Huvudmannen ska också se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnet i övrigt erbjuds en god miljö  
(8 kap 8§ skollagen) 

Utifrån gällande regler är risken stor att barn placeras i en barngrupp som 
för dem inte är lämplig. Förvaltningen föreslår därför ett tillägg i gällande 
regler. Tillägget innebär att Håbo kommun vill ha möjlighet att placera barn 
i förskola utifrån barngruppens sammansättning och storlek för att följa 
skollagens bestämmelser.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-12, BOU 2018/00656 nr 41591 
– Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg, BOU 

2017/01006 nr 32779   
 

 
 
 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut:  

1. Barn- och utbildningsnämnden antar tillägget om att placera barn på 
förskola utifrån barngruppens sammansättning och storlek till gällande 
Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

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

____________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Administrativ chef 
Verksamhetschef för förskola 
Handläggare  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 37 Dnr 2018/00588  

Utredning angående möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn och äldre 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna 
att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, 
föreningar och skolor. Förvaltningen har i samråd med vård- och 
omsorgsförvaltningen utrett möjligheten till dessa generationsbryggor. 
 
I utredningen har det framkommit att en sådan brygga skulle vara möjlig i 
verksamhetens arbete med språk, läs- och skrivinlärningen. 
Förskoleverksamheten undersöker ytterligare en möjlig generationsbrygga i 
samarbete med folkbiblioteket liknande projektet ”allas barnbarn”. 
Inledningen för detta samarbete kommer att äga rum i ett planerat möte 
slutet på mars 2018. 

I dagsläget finns inga framtagna planer för en sambyggnation, men då båda 
förvaltningarna ställer sig positiva till detta kommer förslaget 
fortsättningsvis beaktas i framtida planer för nya förskolor och äldreboende.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-05, BOU 2018/00588 nr 41201. 
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2017-06-14, § 62 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsledningens grupp 
Vård- och omsorgsförvaltningen 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 38 Dnr 2018/00576  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 
delegationsordningen att gälla från och med 11 april 2018.  

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

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även uppdatering, borttagning 
samt tillägg av ärenden i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Kolumnen ”Kommentarer/ Instans för överklagande” har setts över där 
upplägget i raderna ändrats från att vara en löpande text till att ha två 
underrubriker; ”Kommentarer” och ”Överklagande”. En 
innehållsförteckning har införts, den grafiska profilen har setts över och 
ändrats utifrån kommunens nya grafiska manual och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-05, BOU 2018/00576 nr 41194 
– Utredning BOU 2018/00576 nr 41218 
– Uppdaterad delegationsordning  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner samtliga förändringar i 
delegationsordningen att gälla från och med 11 april 2018.   

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 39 Dnr 2018/00548  

Revidering av regler för skolskjuts 2018 (lovskola) 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar de nya skolskjutsreglerna.  

Sammanfattning  
I enlighet med ändringar i skollagen (2010:800) blir det obligatoriskt för 
kommunen att tillhandahålla lovskola från och med sommaren 2018. I 
samband med detta blir kommunen också skyldig att tillhandahålla 
kostnadsfri skolskjuts till och från den obligatoriska lovskolan på samma 
villkor som för grundskolan under ordinarie läsår.  

Som en följd föreslås ändringar av följande punkter i skolskjutsreglerna: 

1.2 Allmänna förutsättningar för skolskjuts 
Uppdateras för att också innefatta obligatorisk lovskola. 

4. Skolskjuts på grund av avstånd eller trafiksäkerhetsskäl. 
Uppdateras för att också innefatta obligatorisk lovskola. 

5. Skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet. 
Uppdateras för att också innefatta obligatorisk lovskola. 

6. Skolskjuts till en vald skola i kommunen. 
Uppdateras för att också innefatta obligatorisk lovskola. 

7. Skolskjuts till en vald skola utanför kommunen. 
Uppdateras för att också innefatta obligatorisk lovskola. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-02-28, BOU 2018/00548 nr 41090. 
– Styrdokument regler för skolskjuts i Håbo kommun BOU 2018/00548 nr 

41084.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar de nya skolskjutsreglerna. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef  
Handläggare 
Förvaltningsjurist  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 40 Dnr 2018/00247  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och 
utbildningsnämnden till förvaltningschefen 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter 
till förvaltningschefen enligt bilaga, BOU 2018/00247 nr 41561.  

Sammanfattning  
Till behandling föreligger att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter från barn- 
och utbildningsnämnden till förvaltningschefen, enligt förslag i bilaga BOU 
2018/00247 nr 41561. 

I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret omfattar även 
eleverna vid kommunens skolor. 

De förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns förutsättningar för att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det 
dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska 
därför se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, 
resurser och kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande 
arbetsmiljövillkor.  

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att 
förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). En annan är att tillse att förvaltningschefen får rätt att fördela 
uppgifter så långt ut i organisationen, att SAM kan drivas på arbetsplatserna.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-09, BOU 2018/00247 nr 41558 
– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och utbildningsnämnden 

till förvaltningschefen, BOU 2018/00247 nr 41561 
– Håbo kommuns Arbetsmiljöpolicy, reviderad 2009-09-07 
– Håbo kommuns Rehabiliteringspolicy, reviderad 2009-08-24 
– Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställt av 

kommunfullmäktige (§ 110/2014) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter 
till förvaltningschefen enligt bilaga, BOU 2018/00247 nr 41561.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschefen 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 41 Dnr 2018/00162  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2018 

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. 

Samtliga ledamöter och ersättare är inbjudna till målkonferens av 
förvaltningsledningen den 25 april 2018.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-08, BOU 2018/00162 nr 41516. 
– Inbjudan till målkonferens, 2018-04-04  
– Inbjudan till SM i UF den 16-17 maj 2018  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1.  Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 42 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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

Ingen aktuell information finns att delge vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-03-08, BOU 2018/00163 nr 41524.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

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

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 43 Dnr 2018/00165  

Uppdragslista 2018 

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, 2018-03-08, BOU 2018/00165 nr. 41500 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

    



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(28)

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 44 Dnr 2018/00164  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner 
och medborgarförslag att yttra sig över.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2018-03-08, BOU 2018/00164 nr 41525      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

 




