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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 3 oktober 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Lennart Carlsson (M), Ordförande 

Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Torstenson (M), 1:e vice 
ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Helene Cranser (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson (S) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav (S) 
Nina Manninen (S) §§ 96-99 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet/rektor Fridegård 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
 
Pia- Maria Larsson (SD), adjungerande ledamot 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt 

Dag och plats Måndag den 15 oktober 2018 

Justerade paragrafer §§ 96-98,100-105 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Lennart Carlsson  

Justerare 

 

 

Fredrik Anderstedt 
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Datum för 
anslags uppsättande 2018-10-15 

Datum för 
anslags nedtagande 2018-11-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 96 Dnr 2018/00159  

Information från förvaltningsledningen 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Rapportering från de olika verksamheterna: 

Verksamhetschefen för förskola informerar om att placeringsarbetet 
fortlöper med en stor andel barn som kommer att placeras innan årsskiftet. 

Verksamhetschefen för gymnasiet/rektor Fridegård berättar för nämnden om 
det internationella besöket från Europa som Fridegårdsgymnasiet har haft. 
Det är en del i projektet English Matters. 

Förvaltningens verksamhetscontroller informerar om arbetet kring höstens 
statsbidrag. 

Förvaltningschefen berättar om den forskningscirkel där Uppsala 
Universitet, förvaltningen och rektorer ingår samt informerar kort vad den 
innehåller. 

Förvaltningsekonomen redovisar hur förvaltningen arbetar med skolpeng 
och budget samt hur skolpengen fördelas inom kommunens verksamheter.   

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för diskussioner 
och reflekterar tillsammans med förvaltningen kring PWC:s 
nyckeltalsanalys. 

En redogörelse över inkluderingsrapporten och vad den innebär i det 
fortsatta arbetet presenteras av verksamhetschefen för grundskola och 
verksamhetschefen för barn- och elevhälsan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, BOU 2018/00159 nr 49435.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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 § 97 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 beslut som fattas under perioden 2018-08-21-2018-09-03 gäller: 

Börja i förskoleklass innan det år barnet fyller 6 år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-31, BOU 2018/00161 nr 49536 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2018-08-21-2018-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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 § 98 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, 2018-08-31, BOU 2018/00160 nr 49537. 
Sammanställning av ärenden, 2018-08-21 – 2018-09-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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 § 99 Dnr 2018/03015  

Delårsbokslut 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att 
tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. Utifrån den 
kommungemensamma tillitsbaserade styrningen och ledningen har 
förvaltningen fört dialoger med cheferna, nämnden och fackliga 
representanter. En ny tydlig arbetsorganisation har tagits fram med 
verksamhetschefer för respektive skolform. 

Förskolan har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att säkerställa 
god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. I augusti öppnades den nya 
förskolan Frösundavik, som erbjuder 152 förskoleplatser. 

En satsning på medarbetare i Fritidshemmet har startat och kommer att pågå 
till juni 2019. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad 
samsyn kring våra förändrade styrdokument i samverkan med 
läraruppdraget. 

De kommunala grundskolorna visar en uppåtgående trend och meritvärdena 
för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 
2017/2018. I år ligger det genomsnittligt meritvärde på 227,35. 

På Fridegårdsgymnasiet får skolledningens pedagogiska och organisatoriska 
ledarskap höga utvärderingar i Skolinspektionens personal- och elevenkät, 
liksom i den kommunövergripande HME-enkäten (Hållbart 
medarbetarengagemang). Enkäterna visar på hög motivation, delaktighet 
och engagemang och på professionell kompetens och höga förväntningar på 
eleverna. 

Gällande elever på Fridegårdsgymnasiet var det procentuella andel elever 79 
procent som gick ut med gymnasieexamen våren 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningen administration känner av ett ökat tryck 
med anledning av fler sökande till förskola och skola. Ändringar i lagar och 
förordningar gör också att fler och fler arbetsuppgifter tillkommer. 
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Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det 
budgetunderskott som redovisades inför 2018. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 3 miljoner kronor bättre 
än föregående prognostillfälle men 10 miljoner kronor sämre i jämförelse 
med budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-25, BOU 2018/03015 nr 50800 
Delårsuppföljning augusti 2018, Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 2018 
och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 
Paragrafen justeras omedelbart     

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 100 Dnr 2018/01989  

Rapportering av delegationsbeslut oktober 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ärenden som skolskjuts, resebidrag, barnomsorg och skolplacering följs upp 
i detta ärende genom att förvaltningen sammanställer regelbundna rapporter. 
I underlagsrapporterna redovisas det övergripande läget sett till nyckeltal 
som antal ärenden och beslut, ekonomin, större händelser, större 
förändringar och övergripande planer eller mål för respektive verksamhet. 

Sedan aprilnämnden 2017 vidaredelegeras delegationsbeslut där 
förvaltningschefen har delegerat beslutanderätten. Det vidareanmäls till 
förvaltningschefen i stället för till nämnden. Därmed kan beslut anmälas i 
närmare anslutning till att de fattas och klagotiden vid överklaganden börjar 
då löpa tidigare och domstolen kommer följaktligen kunna ta upp målet till 
avgörande tidigare. Informationen till nämnden kan under alla förhållanden 
skötas mer effektivt än genom att vidaredelegationsbeslut anmäls till 
nämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rapporteringen av 
delegationsbeslut till nämnden framöver sker över hela året utifrån varje 
process. Detta för att processerna har olika tider att förhålla sig till under 
året och det skulle göra att rapportering till nämnd sker i direkt anslutning 
till när processen precis är avslutad och på så sätt mer aktuell.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-31, BOU 2018/01989 nr 49546 

Reseersättning och skolskjuts  
Skolplaceringar och placering i förskola/fritids och interkommunala 

placeringar  
Gymnasieantagningen och Inackorderingsbidrag 
Mottagande av sökande VUX och SFI 
Modersmål inom och utanför kommunen  
Tilläggsbelopp 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOU § 101 Dnr 2018/03399  

Närvaro- och yttranderätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2018-10-03 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Pia-Maria Larsson (SD) 

närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde      

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om att ge Pia- Maria 
Larsson (SD) närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-10-08, BOU 2018/03399 nr 51415       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Pia- Maria Larsson (SD) 
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.     
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BOU § 102 Dnr 2018/00162  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2018 

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

Sophie Bergengren representerar barn- och utbildningsnämnden.      

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, 2018-10-02, BOU 2018/00162 nr 51119 
Inbjudan till årets Gymnasiekonferens 2018 anordnad av SKL (Sverige 
Kommuner och Landsting)    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att 
Sophie Bergengren representerar barn- och utbildningsnämnden.     

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

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Sophie Bergengren 
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BOU § 103 Dnr 2018/00163  

Information från nämndledamöter 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning  
Ordföranden informerar om sitt besök på Gröna Dalen där han träffade och 
välkomnade de internationella representanter som besökte skolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-31, BOU 2018/00163 nr 49541.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.      
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BOU § 104 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, 2018-08-31, BOU 2018/00165 nr 49543.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

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 § 105 Dnr 2018/00164  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 
och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 
remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-31, BOU 2018/00164 nr 49542. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

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