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 Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 1 september 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), tjänstgörande ersättare för Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, 
via länk 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Gunilla Alm (L), via länk 
Anna Larsson (S), via länk 
Inger Wallin (S), via länk 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C), via länk 
Mikaela Klaesson (KD), via länk 
Sofie Bergengren (MP), tjänstgörande ersättare för Björn Erling (M) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare - 
  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Viveca Strömberg- Ejnefjäll, administrativ chef 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Lena Norrman, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Emma Wred, verksamhetscontroller 
Lars Bäcklund, rektor Kulturskolan 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Cecilia Redegren Gomes, hälsopedagog 
 

  

Justering  

Justerare Anna Larsson (S) 

Dag och plats Tisdag den 7 september 2021, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 115-134 
  
Ajournering 18:43-18:55 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Anna Larsson 
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BOU § 115 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Anna Larsson (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 7 september kl. 14:30. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde med följande tillägg under Övriga frågor: 
 
Plan för lokalförsörjning 
Modersmålsundervisning 
Vibyskolan       

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, BOU 2021/00001 nr 61842   
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BOU § 116 Dnr 2021/00156  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 1 september 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Cecilia Gomes Redegren, 

närvaro- och yttranderätt under punkten, Information om elevhälsans 
hälsoprojekt, på dagens sammanträde.   

Sammanfattning  
Cecilia Gomes Redegren, har bjudits in till barn- och utbildningsnämnden 
för att informera om elevhälsans hälsoprojekt för nämndens ledamöter och 
ersättare samt barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
för Cecilia Gomes Redegren på dagens sammanträde.       

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-08-10, BOU 2021/00156 nr 61950  
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BOU § 117 Dnr 2021/00157  

Information om elevhälsans hälsoprojekt 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden informeras om elevhälsans elevhälsoprojekt 
som handlar om grundskolornas hälsofrämjande årshjul.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-08-10, BOU 2021/00157 nr 61952    
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BOU § 118 Dnr 2021/00002  

Information från förvaltningsledning 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning  
Förvaltningschef presenterar en grund för barn- och 
utbildningsförvaltningens organisationskarta och informerar kort om hur 
organisationen kommer att se ut framöver. Organisationskartan kommer att 
delges när den är helt fastställd. 

Förvaltningen informerar om lokalbehovet för Vibyskolan och 
Västerängsskolan samt eventuella lösningar. Barn- och utbildningsnämnden 
ges möjlighet till frågor som förvaltningen besvarar. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om nuläget kring lokalerna 
inom grundskolans verksamheter. 

Verksamhetschef för förskola informerar om att det har varit en fantastisk 
bra start på denna termin. Två nya rektorer har anställts och dessa rektorer 
påbörjar sin tjänst nu i början av september.  

Vidare ges en kort Covid- 19 avstämning från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, BOU 2021/00002 nr 61844   
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BOU § 119 Dnr 2021/00139  

Finansiering av dubbla hyressättning utifrån gällande 
ekonomiska styrprinciper 

Beslut     
1. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 

ändra Håbo kommuns ekonomiska styrprinciper på ett sådant sätt att 
barn- och utbildningsnämnden slipper betala dubbel hyressättning, vid 
situationer när nämnd både hyr ordinarie fastighet vid restaurering och 
tillfällig hyreslokal. 

Sammanfattning  
Håbo kommun arbetar utifrån, av kommunfullmäktige, fastställda 
ekonomiska styrprinciper vars syfte är att klargöra kommunens olika 
ansvarsinstanser samt det regelverk som styr kommunens ekonomiska 
verksamhet. 

Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår att Håbo kommun är en 
decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt viktigt att 
inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. 
Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd 
eller kommunstyrelsen.  

Ovan princip resulterar i att barn- och utbildningsnämnden hamnar i 
situationer där nämnden behöver finansiera dubbla hyreskostnader för en 
och samma lokal. Dessa situationer uppstår när nämndens verksamheter 
behöver genomföra olika former av restaureringar och tillfälliga lösningar 
behöver ordnas, exempelvis paviljonger under omfattande renoveringar. 
Nämnden belastas då med kostnader för både ordinarie lokal som ska 
genomgå renovering samt tillfälliga evakueringslokaler.  

I samband med genomgången av de ekonomiska styrprinciperna som 
orsakar den dubbla hyressättningen tittade förvaltningen på hur de 
närliggande kommunerna Knivsta och Enköping hanterar hyreskostnaderna 
vid liknande situationer. I Enköpings kommun betalar barn- och 
utbildningsförvaltningen bara för de lokaler verksamheten nyttjar, vilket kan 
innebära att kostnaden under renovering ökar om verksamheten flyttar in i 
temporära paviljonger men hyran betalas inte för de lokaler som renoveras. 
Hyran för paviljonger blir då kostsammare men inte dubblerad under 
renoveringsperioden.  

I Knivsta kommun betalar verksamheterna, vid renovering, fortsatt för de 
ordinarie lokaler som förvaltningen hyr och fastighetsägaren står för 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

kostnaden av eventuella evakueringslokaler om verksamheten behöver 
flyttas under renoveringen. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-06-22, BOU 2021/00139 nr 61845 
– Anvisningar Ekonomiuppföljning 2021, Kommunstyrelsens förvaltning, 

2021-02-11 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BOU § 120 Dnr 2021/00078  

Utse nya representanter för SKL:s matematiksatsning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) och Sophie 

Bergengren (MP) att även fortsättningsvis vara de representanter som 
deltar i satsningen Styrning och ledning matematik under hösten 2021.   

Sammanfattning  
Styrning och ledning matematik pågår 2020 till och med hösten 2021. 
Under höstterminen 2020 startade undervisningen inom satsningen 
Styrning- och ledning matematik i Håbo kommun. Syftet är att utveckla 
undervisningen och att höja måluppfyllelsen i matematik för elever i 
årskurserna förskoleklass till årskurs 3.  

Förutom utveckling av matematikkunskaper är satsningen ett led i att 
utveckla samarbetet inom hela styr- och stödkedjan. I den så kallade 
kommungruppen ingår representanter från alla nivåer, lärare, skolledare, 
förvaltning och politik.  

Deltagandet från representanter ur barn- och utbildningsnämnden behöver 
säkerställas utifrån datum för möten där dessa personer ingår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-05-18, BOU 2021/00078 nr 61612 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektorsgruppen grundskolan 
Kommungruppen TRR F - 3  
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BOU § 121 Dnr 2021/00155  

Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden entledigar Caroline Löf från uppdraget 

som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 
2. Barn- och utbildningsnämnden utser Louise Lightowler, tillförordnad 

kanslichef, till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från 
och med 2021-09-01.   

Sammanfattning  
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter 
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om 
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 
även fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för 
registrerade personer. 

Caroline Löf som är utsedd till dataskyddsombud av barn- och 
utbildningsnämnden entledigas och ett nytt dataskyddsombud utses. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-08-23, BOU 2021/00155 nr 61949    
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 122 Dnr 2021/00121  

Yttrande gällande remissförslag plan för full delaktighet, dnr. KS 
2019/00327 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över remissförslag Plan för full 

delaktighet, dnr. KS 2019/00327 enligt nedan:   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat en remissversion över Plan för 
full delaktighet i Håbo för yttrande till samtliga nämnder. 

Planen beskriver hur Håbo kommun avser att arbeta med full delaktighet för 
personer med olika funktionsnedsättningar samt vilka nämnder som 
ansvarar för genomförande av åtgärder för att uppnå detta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och synpunkter remissförslag plan för full delaktighet, 
dnr. KS 2019/00327 är enligt följande: 

Barnperspektivet  

Under målområdena Social omsorg och Hälsa och Livskvalitet står det att 
barnperspektivet ska vara styrande i arbetet. 

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och den 23 
november 2020 (KS 2020-11-23 § 278) beslutade kommunstyrelsen att 
barnperspektivet tillsammans med näringslivsperspektivet alltid ska beaktas 
vid beslut samt skrivas in under egna rubriker i kommunens 
tjänsteskrivelser.  

Utifrån ovan, bör barnperspektivet vara styrande alternativt beaktas i 
samtliga målområden.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår även att ordet föräldrar byts ut mot 
vårdnadshavare. 

Arbete 

Under denna rubrik står barn- och utbildningsnämnden tillsammans med 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som ansvariga nämnder. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att samtliga nämnder behöver vara 
ansvariga för detta inom ramen för planen, eftersom hela kommunen är en 
potentiell arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning samt att 
kommunstyrelsen är ansvarig anställningsmyndighet.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar att, stycke 4 under rubriken 
Barnperspektivet i förvaltningens förslag till yttrande, inte tas med. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Helene Zeland Bodins (C) yrkande och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse/Yttrande, 2021-06-17, BOU 2021/00121 nr 61815 
– Remissversion av Plan för full delaktighet 
– Missiv    
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare  
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BOU § 123 Dnr 2020/00218  

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 
om kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-
standard C1 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 2019-12-09 § 168 punkt 32, 
hanteras centralt av den enhet och förvaltning som ansvarar för 
rekrytering- och anställningsfrågor; personalavdelningen på 
kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att uppdraget flyttas från barn- 
och utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens 
uppdragslista.  

Sammanfattning  
Den 9 december 2019 § 168, punkt 32 beslutade kommunfullmäktige att 
kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 måste 
uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal förskola och 
grundskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade ett yttrande till barn- och 
utbildningsnämnden, som återremitterades (BOU 2020-12-09 § 177) med 
uppdrag till förvaltningen att i samråd med personalavdelningen avgöra var 
frågan ska hanteras. 

Samråd har skett med personalavdelningen och utifrån det, föreslår barn- 
och utbildningsförvaltningen även i detta yttrande, att kommunfullmäktige 
flyttar uppdraget från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till 
kommunstyrelsens uppdragslista.  

Förvaltningen föreslår därför, utifrån samrådet, att den här frågan utreds 
centralt för att se om en kommungemensam riktlinje kan eller bör skapas. 
Detta för att se om den kan användas av samtliga förvaltningar i deras olika 
rekryteringsprocesser och inte enbart ses som ett kunskapskrav inom 
rekryteringar i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-06-24, BOU 2020/00218 nr 61877 
– Protokollsutdrag BOU 2020-12-09 § 177 
– Protokollsutdrag KF 2019-12-09 § 168 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare  
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BOU § 124 Dnr 2021/00140  

Fullföljd utbildning SKR  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner deltagande i projektet. 
2. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Zeland Bodin (C), Anna 

Larsson (S) och Zinaida Belonoshko (SD) som representanter för 
deltagande från nämnden.   

Sammanfattning  
SKR, (Sveriges kommuner och regioner) har beviljats medel för fullföljd 
utbildning som pågår under 2020 – 2022. Syftet med projektet är att genom 
utvecklingsprogrammet stötta kommunen i att få fler elever att fullfölja 
utbildningen.  

Håbo kommun har för avsikt att delta i projektet i syfte att höja 
måluppfyllelsen för elever i grundskolan. Alla elever behöver klara en 
behörighet till gymnasiet och fler elever behöver klara betyg i alla ämnen. 
Gymnasieelever behöver i högre grad slutföra utbildningen, för att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 

Genomförandet av utvecklingsprogrammet sker i en process med 
huvudmannanivå och verksamhetsnivå. Förutsättningen för att delta är att 
aktörer i hela styrkedjan är delaktiga, från klassrummet till politiken. 

De verksamheter som kommer att delta är Västerängsskolan årskurs 4 – 9, 
Gransäterskolan årskurs 4 – 9 samt gymnasiets introduktionsprogram och 
kommunala aktivitetsansvar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar att kontaktpolitiker för 
deltagande grundskola och för gymnasiet utses som representanter i 
projektet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse Fullföljd utbildning SKR  
– Presentation pdf fullföljd utbildning 
– Avsiktsförklaring fullföljd utbildning 
– Information om tider för möten och deltagande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) nominerar sig som deltagare. 

Agneta Hägglund (S) nominerar Helene Cranser (S) som deltagare. 

Zinaida Belonoshko (SD) nominerar sig som deltagare. 

Anna Larsson (S) nominerar sig som deltagare.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse 
Helene Zeland Bodin (C), Anna Larsson (S) och Zinaida Belonoshko (SD) 
som deltagare i projektet och finner att så sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Representanter 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 125 Dnr 2021/00143  

Återaktualisering av plan för uppföljning och insyn av privata 
utförare i barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner återaktualisering av plan för 

uppföljning och insyn av privata utförare i barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning  
Plan för uppföljning och insyn av privata utförare ska aktualiseras och i 
förekommande fall revideras årligen.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för verksamheter 
som utförs av privata utförare på uppdrag av huvudmannen. Plan för 
uppföljning och insyn av privata utförare ska säkerställa att kvaliteten håller 
avtalad nivå och i övrigt uppfyller de lagar och förordningar som styr den 
verksamhet som huvudmannen ansvarar för. Planen beskriver hur 
uppföljning och insyn av privata utförare ska genomföras samt vilka 
områden uppföljningen omfattar. 

Nu gällande plan revideras förra året med förtydliganden kring 
återrapportering av uppföljning av privata utförare till huvudmannen samt 
förtydliganden om allmänhetens insyn. Inga revideringar av nu gällande 
plan har gjorts. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, BOU 2021/00143 nr 61860 
– Plan för uppföljning och insyn av privata utförare i barn- och 

utbildningsförvaltningen 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef  
Rektor för Håbo vuxenutbildning 
Biträdande rektor i Håbo vuxenutbildning 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 126 Dnr 2021/00142  

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. Antagningsprocessen består av 
ett stort antal olika beslut och yttranden som fattas av handläggare och 
rektorer i Håbo kommun enligt delegationsordningen.  

Antagningsarbetet 2021 har i likhet med annat administrativt arbete till stor 
del präglats av den pågående pandemin vilken gjort att så mycket arbete 
som möjligt genomförts på distans.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-08, BOU 2021/00142 nr 61907 
– Rapport till nämnden gällande delegationsbeslut, 2021-07-08  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Samordnare gymnasieantagning 
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 127 Dnr 2021/00133  

Revidering av delegat i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av delegat i 

nuvarande delegationsordning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revideringen ska gälla från och 

med 1 september 2021.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ses över kontinuerligt så 
att den är uppdaterad utifrån nya lagar, förordningar, nya delegationer och 
processer.  

Nuvarande delegationsordning kommer att genomgå en större revidering 
under hösten, men barn- och utbildningsförvaltningen ser redan nu ett stort 
behov av göra mindre revideringar i den nu gällande delegationsordningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att en revidering av dessa 
delegationer sker nu, eftersom de inte kan vänta på den större revideringen.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-28, BOU 2021/00133 nr 61938   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 128 Dnr 2020/00328  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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, 2021-07-26, BOU 2020/00328 nr 61918 
– Delegeringslista 2021-06-02-2021-08-09   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 129 Dnr 2021/00136  

Redovisning av ordförandebeslut september 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbeslutet till handlingarna.     

Sammanfattning  
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning äger ordföranden 
rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att barn- och 
utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har tagit del av 
besluten via mail i samband med beslutsfattandet.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-28, BOU 2021/00136 nr 61939 
– Delegeringslista ordförandebeslut   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 130 Dnr 2021/00006  

Information från nämndsledamöter 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning  
Anna Larsson (S) informerar om Svenska fotbollsförbundets Skolbollen och 
vad det innebär. Verksamhetschef för grundskola och Anna Larsson (S) 
kommer överens om hur informationen ska delges grundskolans 
verksamheter. 

Stefan Petrusson (S) och Sophie Bergengren (MP) har besökt Vibyskolan i 
samband med måldialog. Där framkom det ett önskemål om att ordförande 
och förvaltningschef besöker dem.  

Förvaltningschef informerar om att utifrån Covid-19, så har han inte haft 
möjlighet att besöka skolor och förskolor på det sätt som varit tänkt, men att 
han avser att göra detta successivt framöver.  

Vidare informerar Sophie Bergengren (MP) kring skolans arbete med 
måluppfyllelsen. 

Inger Wallin (S) informerar om sitt besök på Gröna Dalenskolan och 
särskolan. Här träffade hon rektor och lärare som berättade om hur de 
arbetar i sina verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-26, BOU 2021/00006 nr 61919   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 131 Dnr 2021/00005  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2021 

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

deltagande på måldialog utgår arvode och förlorad arbetsinkomst till 
kontaktpolitiker i enlighet med Riktlinjer för kontaktpolitiker.     

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. 

Enligt barn- och utbildningsnämndens antagna Riktlinje för kontaktpolitiker 
kan kontaktpolitikern delta vid två arvoderade tillfällen som avser besök, 
föräldrarådsmöten eller liknande möten per termin, varav ett av tillfällena 
ska vara den måldialog som den kommunala skolan bjuder in till. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-26, BOU 2021/00005 nr 61920 
– Inbjudan till måldialog 1   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 132 Dnr 2021/00138  

Delgivning september 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inkomna skrivelser och beslut 
för perioden juni 2021- augusti 2021 för barn- och utbildningsnämnden.       

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-29, BOU 2021/00138 nr 61942 
– Föranmälan Håbo kommun 
– Delegationsbeslut Miljöavdelningen 
– Skrivelse Miljöavdelningen 
– Beslut från JO 20210712 
– Beslut från JO 20210706 
– Beslut utökad satsning skolmiljarden 
– Skriftlig återkoppling- Håbo kommun 
– Protokollsutdrag KFN § 54   
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 133 Dnr 2021/00004  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

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

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-07-26, BOU 2021/00004 nr 61922   
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 134 Dnr 2021/00007  

Övriga frågor och ärenden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Plan för lokalförsörjning: 

Denna fråga besvarades under Information från förvaltningsledningen 2021. 

Modersmålsundervisning: 

Agneta Hägglund (S) ställer frågan kring modersmålsenhetens lokaler i 
Landstingshuset samt hur framtiden ser ut för det. Verksamhetschef för 
grundskolan informerar kring lokalerna samt hur modersmålsenheten 
arbetar idag. 

Vibyskolan: 

Denna fråga besvarades under Information från förvaltningsledningen 2021. 
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