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BOU § 51 Dnr 2016/02246  

Information från förvaltningsledningen 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Utvecklingsledare informerar om föräldrar- och elevenkäter. 

Förvaltningschef informerar om bunsam. 

Utvecklingsledare informerar om preliminära betygsresultat. 

Rektor Gröna Dalen informerar om SETT-mässan. 

Verksamhetschef informerar om förskolan Emilia efter ett 

verksamhetsbesök i Italien. 

Förvaltningschef informerar om verksamheten Ur & Skur.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02246 nr 32129 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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BOU § 52 Dnr 2016/02247  

Anmälningsärenden 2017 

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, 2017-05-15, BOU 2016/02247 nr 32133 

– Sammanställning av ärenden, 2017-04-11 – 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna.  
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BOU § 53 Dnr 2016/02252  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02252 nr 32138 

– Sammanställning av delegationsbeslut, 2016-11-08 – 2017-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 

lägger anmälningsärendena till handlingarna 
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BOU § 54 Dnr 2017/00925  

Informationshanteringsplan 2017 (version B) barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Informationshanteringsplan 2017 

(version B) att gälla från och med 1 juli 2017. 

2. Barn- och utbildningsnämndens Dokumenthanteringsplan (BOU § 

104/2015) upphör att gälla från och med 1 juli 2017.  

Sammanfattning  

Tillsammans med lagkrav och Håbo kommuns arkivreglemente  

(KS § 96/2016) behöver varje myndighet upprätta en plan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Planen ska ses över 

årligen och vid behov revideras. Planen är ett verktyg för de som hanterar 

information i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av 

förvaltningens allmänna handlingar. 

Förslaget till reviderad plan redovisar informationen i överensstämmelse 

med processorienterad informationsredovisning. Till grund för innehållet är 

ett förvaltningsövergripande projekt som sedan hösten 2016, tillsammans 

med verksamheterna, kartlagt prioriterade processer och identifierat de 

handlingar som ingår i processerna. 

Efter nämndens beslut kommer de berörda/kartlagda verksamheterna börja 

tillämpa regelverket (version B).  

Under våren/hösten 2017 fortsätter arbetet att tillsammans med 

verksamheterna identifiera möjliga utvecklingsområden, effektiviseringar, 

behov av rutiner och mallar i syfte att skapa mer av strömlinjeformade, 

rättssäkra processer. Det fortsatta arbetet kan komma att påverka innehåll 

och hanteringsanvisningar i planen. En version A kommer därför att 

tillställas nämnden i december 2017.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-04, BOU 2017/00925 nr 31693 

– Informationshanteringsplan 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden antar 

Informationshanteringsplan 2017 (version B) att gälla från och med 1 juli 

2017. 
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Barn- och utbildningsnämndens Dokumenthanteringsplan (BOU § 

104/2015) upphör att gälla från och med 1 juli 2017.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Staben 

Rektorer 

Verksamhetschefer 

Bitr. rektorer 

Förskolechefer 

Administrativ personal 

Kommunikationsavdelningen (planen till hemsidan) 
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BOU § 55 Dnr 2017/00905  

Samverkansavtal om Nationellt godkända idrottsutbildningar 
(NIU) 

Beslut 

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna 

fleråriga, max 6 år, särskilda samverkansavtal om nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) med Enköping, Uppsala och Västerås. 

4. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen med 

vidaredelegation att teckna ett-åriga särskilda samverkansavtal om 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med andra kommuner i 

Sverige.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har ett avtal med Uppsala kommun som innebär att elever 

som blivit antagna till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i Uppsala 

ska tas emot till gymnasieprogram första hand och ha rätt till 

inackorderingsbidrag från hemkommunen. Avtalet med Uppsala går ut inom 

kort. Ett liknande avtal finns med Enköpings kommun. Avtalet med 

Enköping gäller ytterligare ett år om det inte sägs upp. Utöver dessa får 

barn- och utbildningskontoret varje år flera ansökningar om att gå NIU i 

kommuner i övriga Sverige. Förvaltningen har enligt delegation från 

tidigare nämndbeslut fatta beslut om avtal som endast gäller en 

antagningsperiod.  

Eftersom nationellt godkänd idrottsutbildning inte fanns innan 

gymnasiereformen 2011 utan var ett förhållandevis nytt fenomen när avtalen 

tecknades har barn – och utbildningskontoret gjort översyn inför en 

eventuell förnyelse av befintliga avtal. Förvaltningen lyfter nu frågan till 

beslut i nämnden hur NIU ska hanteras framöver.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-11, BOU 2017/00905 nr 32048 

– Nationellt godkända idrottsutbildningar 2017, sammanställning  

– Riksrekryterande idrottsutbildningar, RF:s förslag 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

teckna fleråriga, max 6 år, särskilda samverkansavtal om nationellt 

godkända idrottsutbildningar (NIU) med Enköping, Uppsala och 

Västerås. 

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen med 

vidaredelegation att teckna ett-åriga särskilda samverkansavtal om 
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nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med andra kommuner i 

Sverige.  

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningskontoret  
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BOU § 56 Dnr 2017/01006  

Revidering av gällande regler för placering i förskola och annan 
pedagogisk verksamhet 

Beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ”Revidering av 

gällande regler för placering i förskola och annan pedagogisk 

verksamhet”.  

Sammanfattning  

Hemkommunen ansvarar enligt Skollagen för att utbildning i förskola 

kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och 

vars vårdnadshavare önskar det. Detta innebär huvudsakligen de barn som 

är folkbokförda i kommunen, för vilka kommunen då är hemkommun. Ett 

barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan 

kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Utöver 

det får en kommun efter önskemål från barnets vårdnadshavare ta emot ett 

barn från en annan kommun även när barnet saknar särskilda skäl för att få 

gå i kommunens förskola. 

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig 

huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. I 

Håbo kommun anmäler vårdnadshavaren önskemål i Skollagens mening 

genom att göra en ansökan om plats i förskola.  

Eftersom kommunen inte är skyldig att erbjuda förskola åt barn som inte är 

folkbokförda i kommunen finns inte heller någon skyldighet att erbjuda dem 

förskola inom en viss tid. Garantitiden omfattar endast barn som enligt 

Skollagen ska erbjudas förskola, det vill säga de som är folkbokförda i 

kommunen och de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har 

särskilda skäl att få gå i kommunens förskola. 

Håbo kommun har i dagsläget ont om lediga förskoleplatser och Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår därför att den nuvarande regleringen med 

garantitid som omfattar även barn som kommunen inte är skyldig att erbjuda 

förskoleplats ändras. Garantitiden ska endast omfatta de barn som 

kommunen ska erbjuda förskola enligt Skollagen. De övriga barnen kan tas 

emot även i framtiden, men i mån av plats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-05-11, BOU 2017/01006 nr 32026 

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg BOU 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

”Revidering av gällande regler för placering i förskola och annan 

pedagogisk verksamhet”.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef förskola 

Administrativa chefen 

Förskolechefer 

Handläggare 
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BOU § 57 Dnr 2017/00907  

Gymnasieutbildning utomlands 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ersättning vid 

gymnasiestudier i utlandet utifrån angivna kriterier.  

2. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef med 

vidaredelegation att besluta vid ansökan om ersättning vid 

gymnasiestudier utomlands. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare läsår beviljat ersättning för 

gymnasieelever att studera ett läsår på en gymnasieskola i ett annat land.  

Besluten innebär att en gymnasieelever från Håbo under ett läsår, oftast 

årskurs 2, haft studieuppehåll från sin skola i Sverige och istället studerat 

samma utbildning på en svensk gymnasieskola i utlandet. Ersättningen som 

kommunen betalat ut i dessa fall har motsvarat ersättningen till samma 

utbildning på en friskola i Sverige och betalas direkt till skolan i utlandet.  

Då alla kommuner hanterar frågan olika och då det kommit nya utredningar 

och rättsfall på området de senaste åren har förvaltningen gjort en översyn 

av frågan inför läsåret 2017/2018.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2017/00907 nr 32114 

– Utdrag ur PM, Nacka kommun 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ersättning 

vid gymnasiestudier i utlandet utifrån angivna kriterier.  

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef med 

vidaredelegation att besluta vid ansökan om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningskontoret 
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BOU § 58 Dnr 2017/00908  

Tillägg till riktlinjer för reseersättning i gymnasieskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet i sin helhet.  

Sammanfattning  

I samband med att en översyn gjorts av riktlinjerna för reseersättning 

uppmärksammades att det finns grupper av gymnasieelever som inte har rätt 

till ersättning från kommunen enligt lagen om reseersättning.  Enligt 

Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolen) praxis innebär 

detta att kommunen varken har skyldighet eller rätt att dela ut reseersättning 

till dessa grupper av elever. Det finns inga officiella rekommendationer från 

Migrationsverket eller Sveriges Kommuner och Landsting om hur 

kommuner bör förhålla sig i de här frågorna. Normen bland de kommuner 

som förvaltningen tittat på är att dessa elevgrupper får reseersättning från 

sin hemkommun på samma villkor som övriga elever.  

Dessa elevgrupper har även tidigare fått reseersättning eller motsvarande av 

Håbo kommun.  

Förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ungdomar som är 

folkbokförda i Håbo kommun och som inte har rätt till studiehjälp 

från CSN eftersom de är under 16 år, ska omfattas av rätten till 

reseersättning om de går på gymnasiet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att asylsökande 

ungdomar som är bosatta i Håbo kommun ska omfattas av rätten till 

reseersättning om de går på gymnasiet.  

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ej folkbokförda 

ungdomar som är bosatta i Håbo kommun och vars utbildning 

bekostas av statsbidrag ska omfattas av rätten till reseersättning om 

de går på gymnasiet.   

En tillämpning av lagstiftningen i enlighet med rättspraxis innebär därför en 

skillnad jämfört med hur kommunen har agerat hittills. Barn- och 

utbildningskontoret föreslår därför att nämnden inför hösten 2017 fastställer 

sitt ställningstagande i frågan.  
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Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-29, BOU 2017/00908 nr 31862 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Johan Torstenson (M): barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå 

ärendet i sin helhet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningskontoret 

Fridegårdsgymnasiet  
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BOU § 59 Dnr 2017/00923  

Månadsuppföljning april 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för april 2017 

och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 

underskottet.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsförvaltningen visar ett prognostiserat underskott på 6,2 

mnkr. Prognosen har förbättrats mellan delåret och uppföljningen för april 

med 1,1 miljoner kronor. Det är främst grundskoleverksamheten som har en 

positiv utveckling och förbättrar prognosen. Verksamheter som har 

försämrat sin prognos är förskolan, fritidshem samt övergripande 

verksamhet. I skrivelsen redovisas avvikelser större än 100 000 kronor 

mellan prognostillfällena för respektive verksamhet. Det är framförallt inom 

förskoleverksamheten som antalet barn är högre är prognoserna och där 

kostnadsutvecklingen varit hög. 

Under perioden har ett viktigt projekt "Attraktiv skolkommun" slutförts med 

en workshop med förvaltningens ledningsgrupp. Avsikten är att finna vägar 

för att öka antalet sökande till förskola och skola samt att behålla nuvarande 

medarbetare.  En upphandling av entreprenör för ombyggnad av 

Futurumskolan pågår och ska vara klar i slutet av maj månad. Ombyggnad 

sker under kommande läsår 2017/18.  Rekrytering av ny förvaltningschef 

har skett under perioden i och med att nuvarande går i pension till 

sommaren. 

Uppföljning 

En åtgärdsplan kommer redovisas vid varje månadsuppföljning under året.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-23, BOU 2017/00923 nr 32490 

– Månadsuppföljning april 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för 

april 2017 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att 

minska underskottet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 60 Dnr 2017/00930  

Utveckling av Skohalvön  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

skrivelse på medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en rad 

utvecklingsåtgärder för Sko-halvön. Det förslag som berör barn- och 

utbildningsnämnden handlar om en eventuell utbyggnad av skolan. 

Förslaget innebär att en våning till byggs uppe på redan befintlig byggnad. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att detta förslag är värt att lägga in 

i planeringen för den kommande utbyggnaden av hela Skokloster. 

Nuvarande Slottsskolan rymmer ytterligare ett hundratal elever och Raul 

Wallenbergsskolan har också kapacitet för fler elever. Men när 

exploateringen ökar och behovet av fler skolplatser uppstår kan mycket väl 

förslagsställarens tankar vara en lösning.  

Det finns också en markyta inom kommande exploateringsområde som är 

tänkt för en ny skola. I en kommande process måste avgöras hur stor den 

nya skolan i så fall ska vara och nuvarande skolbyggnads framtida 

användning.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-23, BOU 2017/00930 nr 32481 

– Medborgarförslag 2017-01-26 

– Kommunfullmäktige 2017-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

skrivelse på medborgarförslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 61 Dnr 2017/00928  

Uppmuntra kontakt mellan skolor och föreningar för att främja 
ungas hälsa 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen 

och överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion om att skolorna ska samverka 

med idrottsföreningar i syfte att främja ungas hälsa. I motionen hänvisas till 

den s k ”Bunkeflomodellen” som framgångsrikt genom elevers ökade 

fysiska aktivitet också utvecklade bättre skolresultat. Med hänvisning till 

denna modell yrkar Sverigedemokraterna att nämnden uppmuntrar skolorna 

att bjuda in det lokala föreningslivet att komma till skolorna och berätta om 

sin verksamhet, och/eller ge eleverna möjlighet att pröva på denna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom 

förslagen i motionen. En ökad fysisk aktivitet har en koppling till goda 

prestationer. Också från regering kommer förslag på en ökning av antalet 

idrottstimmar i skolan bland annat för att förbättra ungas hälsa. I enlighet 

med motionen föreslås att förvaltningen fördjupar sina kunskaper om 

”Bunkeflomodellen” och inleder ett ökat samarbete med olika 

idrottsföreningar.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-23, BOU 2017/00928 nr 32480 

– Motion 2017-04-03 

– Kommunfullmäktige 2017-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i 

motionen och överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 62 Dnr 2017/00927  

Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via 
äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

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

med representanter för vård- och omsorgsförvaltningen utreda 

möjligheterna till generationsbryggor mellan barn och äldre. 

2. En rapport angående utredningen lämnas till nämnden i mars 2018. 

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat in en motion till 

fullmäktigen med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att 

införa generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, 

föreningar och skolor. 

Både barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har i 

tidigare nämndbeslut ställt sig positiva till att en utredning görs i enlighet 

med motionärernas intentioner. Kommunfullmäktige ger därför barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 

utreda möjligheterna att införa föreslagna generationsbryggor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen 

ett uppdrag att tillsammans med representanter för vård- och 

omsorgsförvaltningen utreda möjligheterna till generationsbryggor i 

enlighet med motionen och återkomma med en rapport under våren 2018.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-23, BOU 2017/00927 nr 32479 

– Motion 2015-12-06 

– Tjänsteskrivelse 2017-02-15 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 

– Kommunfullmäktige 2017 -04-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i 

samråd med representanter för vård- och omsorgsförvaltningen utreda 

möjligheterna till generationsbryggor mellan barn och äldre. 

En rapport angående utredningen lämnas till nämnden i mars 2018.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 63 Dnr 2017/01271  

Yttrande över rapporten Granskning av barn- och 
ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens skrivelse som 

yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin 

 gemensam granskning med kommunerna och översänder den till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har fått rapporten Granskning av barn- och 

ungdomspsykiatrin – gemensam granskning med kommunerna från 

revisionen för granskning och yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har på egen hand och tillsammans med socialförvaltningen tagit del av 

rapporten i sin helhet och specifikt de delar som berör Håbo kommun (se 

bilaga angående sid 60-66 i rapporten). 

 

Socialförvaltningen har skrivit ett svar som också innehåller synpunkter från 

barn- och utbildningsförvaltningen och som ligger som ärende till 

socialnämnden. Därför föreslår förvaltningen att socialförvaltningens 

yttrande ingår i skrivelsen till kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis anser 

förvaltningen att rapportens bedömningar och rekommendationer bör 

processas vidare i de tre berörda nämnderna, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det fortsatta 

gemensamma arbetet utifrån rapportens rekommendationer föreslås därför 

ske inom ramen för närvårdsarbetet mellan Håbo kommun och Region 

Uppsala där nämnderna finns representerade.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-06-08, BOU 2017/01271 nr 32969 

– Rapport Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – gemensam 

granskning med kommunerna. Helseplan Consulting Group AB, februari 

2017 

– Revisionen 2017-03-21 

– Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – 

gemensam granskning med kommunerna. Socialförvaltningen 2017-05-

30 

– Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2017-06-08 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens skrivelse 

som yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin  

gemensam granskning med kommunerna och översänder den till 

kommunstyrelsen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 64 Dnr 2016/02248  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2017 

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.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02248 nr 32141 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 65 Dnr 2016/02249  

Information från nämndsledamöter 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar från 

verksamhetsbesök, seminarier, eller övrig representation.  

Beslutsunderlag 

– Tjästeskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02249 nr 32143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 66 Dnr 2016/02251  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2017 

Beslut 

1.  

2. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02251 nr 32142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 67 Dnr 2016/02250  

Uppdragslista 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2916/02250 nr 32144 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-06-14  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 68 Dnr 2016/01545  

Övriga ärenden 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ordföranden tackar förvaltningschefen för ett gott utfört arbete och önskar 

honom lycka till i det framtida pensionärslivet.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, BOU 2016/02250 nr 32144 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

 


