
HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Övrig 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

Kl. Kll8.00, Övergranssalen, Bålsta 

Ordfårande Lennart Carlsson (M) 
Anders Nil:fj ord (FP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Werner Schubert (S) 
Marcus Carson (S) 
Akasya Randhav (S) 
TommyBerglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe F röj d (BåP) 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare får Michaela Wängelin 

Johan Tolinsson (S) 
Nina Manninen (S) 
Cecilia Anna Rosrell (BåP) 

Carina Lund, kommunstyrelsens ordfårande 
Arvo Väisänen, (KD) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nänrndsekreterare 
Viveca Ejne:fjäll Strömberg, administrativ chef 
Kristio Arve, handläggare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Anna Walterholm, fårskalechef södra fcirskoleområdet/fårskoleutvecklare 
Catharina W akim, tillfårordnad rektor Fridegård 
Anders Olsson, biträdande rektor Fridegård 
Anne Kulle, verksamhetsansvarig barn- och elevhälsan 
Ewa Johansson, rektor Viby/Futurum 
Birgitta Gustafsson, fårskalechef centrala fårskaleområdet 

Werner Schubert 

Omedelbar justering, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 11-12 

Werner Schubert 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfor 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-02-25 

Datumfor 
2015-02-26 anslags nedtagande 

Konnnunhuset, Håbo konnnun 

2015-03-19 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

§ 11 Placering vid en skolenhet i Håbo konnun 

§ 12 Revidering av gällande delegationsordning for barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE / 

CL/L!'~J 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG EXPEDIERAD 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Övriga 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

Selrreterare 

Ordforande 

Justerare 

Kl. Kl 18.00, Övergranssalen, Bålsta 

Ordforande Lennart Carlsson (M) 
Anders Nil:tj ord (FP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Werner Schubert (S) 
Marcus Carson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (BåP) 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare for Michaela Wängelin 

Johan Tolinsson (S) 
Nina Marminen (S) 
Cedlia Anna Rosrell (BåP) 

Carina Lund, kommunstyrelsens ordforande 
Arvo Väisänen, (KD) 

Hans Elmehed, forvallningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejne:tjäll Strömberg, administrativ chef 
Mats Ehrning, forvallningsekonom 
Krislin Arve, handläggare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Anna Walterholm, forskalechef södra forskoleområdetlforskoleutvecklare · 
Catharina Wakim, tillforordnad rektor Fridegård 
Anders Olsson, biträdande rektor Fridegård 
Anne Kulle, verksamhetsansvarig barn- och elevhälsan 
Ewa Johansson, rektor Viby/Futurum 
Birgitta Gustafsson, forskalechef centrala forskaleområdet 

Werner Schubert 

Onsdagen den 4 mars, Id 13.00, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 13-36 

Werner Schubert 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-02-25 

Datum får 
2015-03-04 anslags nedtagande 

Kommunhuset, Håbo kommun 

d}v~. 
'''''"!'["""""""""""""""""'"""""'""''"""''''' .................................................... .. 

Helena Johansson 

2015-03-25 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

§ 13 Närvaro- och yttranderätt vid dagens sannnanträde 

§ 14 Inrättande av arbetsutskott och fastställande av arbetsordning för barn- och utbildnings
nämndens arbetsutskott under mandatperioden 

§ 15 Information från förvaltningsledningen 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 17 Anmälningsärenden 

§ 18 Årsredovisning 2014, Skolnämnden och Bildningsnämnden 

§ 19 Revidering av gällande peng för grundsärskolan 

§ 20 Redovisning av resultatet av den interna kontrollen år 2014 

§ 21 Redovisning av synpunkter januari -december år 2014 

§ 22 Hantering av grundskolans budgetunderskott år 2012 

§ 23 Ändring av regler för simresor inom Håbo kommun 

§ 24 Riktlinjer för barn- och elevhälsan i Håbo kommun 

§ 25 Uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar för införandet av intraprenad vid 
Håbo kommuns förskolor/skolor 

§ 26 Uppdrag till förvaltningen att utreda elever inom särskilt stöd i Håbo kommun 

§ 27 Redovisning av åtgärder efter Skolinspelctionens kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning mot nationella mål i Håbo kommun 

§ 28 Yttrande över motion O-vision- Ingen ung utan arbete, motionärer; Lisbeth Bolin (C), Gö
ran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C) 

§ 29 Val av personuppgiftsombud 

§ 30 Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

§ 31 Representanter till politisk styrgmpp får närvårdsverksamhet i Håbo, samverkan mellan 
Håbo kommun och Landstinget, Uppsala län 

§ 32 Val av ledarnot till kommunala handikapprådet 

§ 33 Yttrande över fårslag tillit-policy, riktlinjer får styrningavit-verksamhet och riktlinjer 
får informationssälcerhet 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 34 Information från nämndsledamöterna 

§ 3 5 Uppdragslista 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

§ 36 Remitterade motioner och medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 11 BOU 2015/25 

Placering vid en skolenhet i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick genom nämndens beslut den 7 
januari 2015 (§ l) i uppdrag att med hjälp av skolval och relativ 
närhetsprincip styra nuvarande skolorganisationen, F-6 och F-9, mot en 
budget i balans den 31 december 2015. Förvaltningen fick också i uppdrag 
att ta fram en tydlig beskrivning av relativ närhetsprincip. 

Förvaltningen har utifrån rättsläget avseende placering vid en skolenhet och 
de förhållanden som råder i konnnunen gjort en utredning med anledning av 
nämndens uppdrag. Utifrån utredningen gör förvaltningen bedömningen att 
det inte är lämpligt att definiera en relativ närhetsprincip för kommunen 
eftersom det inte finns stöd för en sådan princip i varken lagstiftningen eller 
lagstiftningens förarbeten. Istället gör förvaltningen bedömningen att 
konnnunen bör utgå från skollagens (2010:800) krav och förarbetena till 
bestärmnelserna vid bedömningen av möjligheten att placera elever enligt 
vårdnadshavares önskemål och av elevers berättigade krav på placering vid 
en skolenhet nära hennnet. Avgörande är därmed att vårdnadshavares 
önskemål om placering på en skolenhet inte kan åsidosätta en elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hennuet och att det är 
konnnunens ansvar att finna den bästa samlade lösningen för elevernas 
skolväg. 

Förvaltningens utredning har visat att lagstiftningen starkt begränsar en 
konnnunal huvudmans möjligheter att styra elevers placeringar mellan 
skolenheter för att förbättra ekonomin. Huvudmannens kan i princip enbart 
styra elever till olika skolenheter vid elevernas start i förskoletdass för att på 
så sätt åtgärda obalans mellan antalet platser på respektive skolenhet och 
elevantalet på skolenheterna. Vidare har genom utredningen k:largj orts att 
elever behöver bli tilldelade en anvisad skolenhet där de har en garanterad 
plats om vårdnadshavarna inte önskar en skolenhet. Utifrån dessa 
förutsättningar och de förhållanden som råder i konnnunen har 
förvaltningen bedömt att enbart skolvalet inte kan åstadkonnna den 
förändring som krävs for att nå en budget i balans. 

Förvaltningen har med utgångspunkt i utredningen tagit fram ett förslag på 
regler om placering vid en skolenhet som innefattar skolårsbaserade 
anvisningsområden och skolval. Förvaltningen bedömer att de förändringar 
som forslaget innefattar i form av bl. a. skolårsbaserade anvisningsområden, 
ett begränsat antal platser på respektive skolenhet och minskade kostnader 
for skolskjuts är steg på vägen mot en budget i balans. De åtgärder som 
föreslås väntas ra en allt större effekt på lång sikt. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.942 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 11 BOU 2015/25 

Som en konsekvellB av slutsatserna i utredningen foreslår forvaltningen att 
de nuvarande reglerna for val av skola upphävs och ersätts av nya regler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-18, BOU2015/25 m 2015.799 

Utredning om placering vid en skolenhet i Håbo kommun, BOU 
2015/25 m 2015.702 

Regler for placering vid en skolenhet i forsko leklass och grundskola i 
Håbo kommun, BOU 2015/25 m 2015.797 

Regler for val av skola i Håbo kommun, SKN 2014/640 nr 2014.4871 

Barn- och utbildningsnänmdens protokoll(§ 1), 2015-01-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
forvaltningens forslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden noterar forvaltningens utredning om 
placering vid en skolenhet i Håbo kommun. 

2. Barn- och utbildningsnänmden beslutar att upphäva "Regler for val av 
skola i Håbo kommun" och ersätter dessa med "Regler for placering vid 
en skolenhet i forskol eldass och grundskola i Håbo kommun". 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge forvaltningen i uppdrag att 
utvärdera "Regler for placering vid en skolenhet i forskaleklass och 
grundskola i Håbo kommun'' efter kommunens skolval for läsåret 
2015/2016. Om behov av revidering konstateras ska forvaltningen innan 
årsskiftet 2015/2016 återkomma med forslag på revidering av reglerna. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningskontoret 
Rektorer och biträdande rektorer vid kommunala och fristående skolor i 
Håbokommun 
Skoladministratörer vid kommunala skolor i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATI.IR UTDRAGSBESlYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 12 BOU 2014/14 

Revidering av gällande delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår revidering av gällande delegationsordning utifrån 
nämndens beslut om regler får placering av elev vid en skolenhet. 

Förvaltningen vill även uppmärksamma nämnden på en ändring av 
vidaredelegationen under rubrik Fritidshem. 

Rubrikerna Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola 
De föreslagna ändringarna innebär att förvaltningschef ges delegation att 
besluta om plats med anledning av vårdnadshavamas önskemål och 
placering vid en skolenhet nära hemmet. Förvaltningschefen ges även 
delegation på placering av elev vid en arman skolenhet än den där 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen 
medfår att en arman elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 
nära hemmet åsidosätt. Detsamma gäller får beslut om elevs placering vid 
skolenhet i det fall då vårdnadshavare inte har framställt något önskemål om 
placering. Under skolvalsperioden f'ar dessa beslut inte vidaredelegeras. 

Beslut om placering i viss skola vid betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter for kommunen delegeras till fårvaltningschef, utan 
möjlighet till vidaredelegering. 

Beslut om att frångå vårdnadshavamas önskemål om placering då det är 
nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och stueliera och beslut 
om omplacering med anledning av betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter for kommunen fattas av barn- och 
utbildningsnämnden och rar inte delegeras. 

Rubrik Fritidshem 
Förvaltningen har även gjort en ändring i vidaredelegationen från 
fårvaltningschef. Beslut om placering i fritidshem för barn i särskild 
utbildningsform (elev folkbokförd i Håbo kommun) vidaredelegeras från 
förvaltningschef till rektor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens forslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-05, BOU2014/14 m 2015.568 

Förslag till revidering av gällande delegationsordning, BOU2014/l4 m 
2015.830 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2015.943 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 12 BOU 2014/14 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar f<ireslagna ändringar i 
delegationsordningen, att gälla från och med l mars 2015. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Delegaterna 
Administratörerna inom forskola och skola 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.943 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

c 

BOU § 13 BOU 2014/8 

Närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndenhar att fatta beslut om att ge Arvo Väisänen 
(KD) närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordf<iranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Arvo Väisänen 
(KD) närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

Beslut 

l. Bam- och utbildningsnämnden beslutar att ge Arvo Väisänen (KD) 
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.946 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

c 

BOU § 14 BOU 2015/21 

Inrättande av arbetsutskott och fastställande av arbetsordning 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under 
mandatperioden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2015 (§ 110) beslutat att i 
nämndernas reglementen inte reglera något om utskott. Det länmas fritt får 
respektive nämnd att själva imätta de utskott ochfeller den beredning som 
nämnden anser sig behöva, enligt 6 kap. § 20 i kommunallagen. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att imätta ett arbetsutskott ska 
nämnden besluta om antalledamöter och ersättare, vilka ur nämnden som 
ska ingå i arbetsutskottet samt välja arbetsutskottets presidium. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att imätta ett arbetsutskott ska 
arbetsordning får arbetsutskottet beslutas. 

Om barn- och utbildningsnämnden väljer att ilrrätta ett arbetsutskott bör 
arbetsformen får arbetsutskottet vara att bereda ärenden utan att sicriva 
protokoll. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att fatta 
beslut i visst ärende, då ska beslut protokollföras. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan 
eget fårslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-01-27, BOU2015/21 m 2015.396 

Arbetsordning får barn- och utbildningsnänmdens arbetsutskott, 
BOU2015/21 m 2015.598 

Protokoll från kommunfullmäktige(§ 110 ), 2015-12-15 

Allmänna reglementet får samtliga nänmder 

Reglemente får barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas muntliga nomineringar. 
Owe Fröjd (BåP): Föreslår protokollfå1ing av arbetsutskottets beredning och 
därmed ändring av fårslag till beslut m 6. 
Ordföranden: Bam- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag, utan ändring av fårslag till beslut m 6. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBES1YRKN!NG Nr 2015.946 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 14 BOU 2015/21 

Forts. 

Inrättande av arbetsutskott och fastställande av arbetsordning 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under 
mandatperioden 

Beslut 

l. Barn- och utbildllingsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av 
tre ledamöter och två ersättare. 

3. Barn- och utbildllingsnämnden beslutar att utse Lennart Carlsson (M), 
Anders Nilfjord (FP) och Werner Schubert (S) tillledamöter och 
Catherine Öhrqvist (M) och Tommy Berglund (S) till ersättare i 
arbetsutskottet får mandaperioden 2015-2018. 

4. Barn- och utbildllingsnämnden beslutar att utse Lennart Carlsson (M) till 
ordfårande och Anders Nilfjord (FP) till vice ordfårande i 
arbetsutskottet får mandatperioden 2015-2018. 

5. Barn- och utbildllingsnämnden beslutar att ge ledamöter och ersättare, 
fårvaltrllngschef, nämndselaeterare, fårvallningsekonom samt 
handläggande tjänstemän närvaro- och yttranderätt vid arbetsutskottens 
sammanträden. 

6. Barn- och utbildllingsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska 
protokollfåras. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att 
fatta beslut i visst ärende, då ska beslut protokollfåras. 

7. Barn- och utbildllingsnämnden fastställer arbetsordning får barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsexpediering 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.946 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 15 

Information från förvaltningsledningen 

'Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/2 

Förvaltningschefen informerar om att barn- och utbilchllngsnämndens 
sammanträden kommer att hållas både i kommunhuset men också på 
plats i förvaltningens olika verksamheter, när så är lämpligt. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern informerar om den ordinarie 
tillsyn som just nu utförs av Skolinspektionen. skolinspektionen 
kommer i slutet av april att presentera resultatet av tillsynen för Håbo 
kommun. 

Förvaltningschefen informerar om att Arbetsmiljöverket kommer att 
genomföra en inspektion av kommunens skolor den 30 mars. Till den är 
bland andra nämndens ordförande inbjuden att delta. 

Förvaltningschefen redogör för nuvarande ledningsorganisation för 
gymnasiet. 

Biträdande rektor för Fridegårdsgymnasiet informerar om ändrade 
statsbidrag för studier inom YrkesVux, som lett till halverat antal 
platser. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i BunSam, 
förvaltningens centrala samverkansorgan mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationer. Arbetslagarrepresentanterna har inte lämnat 
några synpunkter på de ärenden nämnden har att fatta beslut om vid 
dagens sanunanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nilfjord (FP): Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att till nästa sammanträde redogöra för de sökandes utbildnings
bakgrund och arbetslivserfarenhet i relation till det antal platser som finns 
att fördela på YrkesVux för 2015. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde redogöra för de 
sökandes utbildningsbakgrund och utbildningsbakgrund i relation till det 
antal platser som fmns att fördela på YrkesVux för 2015. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.950 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 15 BOU 201412 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

Beslutsexpediering 

Biträdande rektor Fridegårdsgymnasiet 

( 

( 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.950 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän 
och ordfårande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnämnden :far ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2015-02-18, BOU2014/3 nr 2015.802 
- Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-02-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

crnfo ······.'.B .. ··.e···· s.··.l .•.... \n.·.·· .. s.· .. · ..•. t: .• · ... · ..•. ·.. · Effum. ·· · ·· · ' 
.. s.~,<lat . ~~hm.;D;s ··· i 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) får 
<< Fulskydd », Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015.3 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.7 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) får 
<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.8 
traftlåårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av Hirdvägens längd (anvisade skola) får 
<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om skolsJguts med hänsyn till 2015.11 
trafikfårhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (annan skola än 
anvisade) får<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

BOU 2015-01-08 

2015-02-25 vs 
BOU. 2015-01-08 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-08 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-08 

2015-02-25 vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

i'Jilfo'·. 

·• ~~~a#l~iif#i,:i········· 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola) for 
<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beviljad ansökan kommnnal elev<< Fulskydd 

( 
>> till Upplands-Bro, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag for<< 
Fulskydd >> , Helena Johansson 

Beviljad ansökan kommunal elev for<< 
Pulskydd » till Upplands-Bro, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Uppsala vux, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 

( avslag av fordvägens längd (anvisade skola) for 
<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

Skolskjuts for<< Pulskydd » läsåret 
2014/2015 

,r 
\ Ansökan till IM 

Beslut om intag av sökande vid senare tidpnnkt 
, Karin Franzen Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Jensen Stockholm, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev« Pulskydd 
>> till Medlearn Järfalla, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SVOK, Karin Franzen Bohman, rektor 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

Bi d 
biåiidfi-• 
2015.12 

2015.77 

2015.79 

2015.83 

2015.84 

2015.93 

2015/8 

2015.102 

2015.105 

2015.106 

2015.108 

BesGnst'··· 
'sm;iritt;d;,r 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

patrii!l , ''l 

l!®ill. 
:_::':_<J ·.' :! 

2015-01-08 

vs 
2014-12-17 

TOVE 
2015-01-12 

HEJOH 
2014-01-12 

TOVE 
2014-12-17 

TOVE 
2015-01-12 

BJTID 

2015-01-13 

EVAB 
2014-12-17 

TOVE 
2015-01-09 

TOVE 
2015-01-09 

TOVE 

Nr 2015.981 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Iilfo·• •fliil' . 'Elesliosf Da:b:till • 
:&r~ti(i~;;,~~r, ••. Diåiierir s~t&h!J:,~~a.t · .. ·If®m 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.109 BOU 2015-01-09 
>> till SV OK, Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.110 BOU 2015-01-09 
>> till SVOK, Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.111 BOU 2015-01-09 
>> till Upplands-Bro Vux, KarinFranzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.112 BOU 2014-12-19 
> > till Miroi Stockholm, Karin Framen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Avslagen ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.114 BOU 2014-12-17 
>> till SVOK., KarinFranzen Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.115 BOU 2014-12-17 
>> till Vuxenutbildningen Stockholms Stad., 
Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.116 BOU 2014-12-17 
> > till Hennods Stockholm, Karin Franz en 

( Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.117 BOU 2014-12-17 
>> till SV OK., Karin Franzen Bohman, rektor 

( 2015-02-25 GUNK 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.118 BOU 2014-12-17 
>> till SV OK., Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.119 BOU 2014-12-17 
>> till SVOK., Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.120 BOU 2014-12-17 
>> till Komvux Stockholms Stad., Karin 
Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRA.GSBESTYRKNING Nr 2015.981 

CL--.1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

···Infoc.· tE!i!i . BesLirist ~m:<, 1\i~nå~kt;\llri~ •· · .·· · · . ;pjil.t:j~irr. s~;:,t,~t:iJ,\i · ····· 
Beviljad'llllSökan konnnunal elev « Pulskydd 2015.150 BOV 2014-12-19 
>> till Håbo vux, Karin Franz6n Bohman, 
rektor 

( 
2015-02-25 TOVE 

Beviljad ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.152 BOU 2014-12-19 
>> till Håbo vux, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 

l Beviljad ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.153 BOV 2014-12-19 

' >> tillSF!Håbo, KarinFranzfin Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
A vs lagen ansökan konnnunal elev < < Pulskydd 2015.157 BOV 2014-12-18 
> > till !K vux lärfålla konunun, Karin Franz en 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 2015.169 BOV 2014-12-17 
>> till Naturbrulrsgymnasiet Nuntorp pga Har 
högskoleutbildning, Karin Franzfin Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Avslagen ansökan konununal elev<< Pulskydd 2015.194 BOV 2014-12-17 
>> till Tyresö vuxenutbildning, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beslut om mottagande av elev från armarr 2015.199 BOU 2015-01-20 
kommun (fria skolvalet) « Pulskydd >> lO 
kap. 27 §., Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015-02-25 vs 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 2015.204 BOU 2015-01-26 

( fristående verksamhet år vt 2015 Läraskolan << \ 

Pulskydd >>,Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder, 2015/9 2015-02-25 HAELM 
Fristående verksamhet, Läraskolan i Bålsta AB, 
<< Pulskydd >> 

Beslut om mottagande av elev från annan 2015.209 BOU 2015-01-21 
konunun (fria skolvalet J.« Pulskydd >>, 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015-02-25 vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.981 



( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

(]L. 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
• Irif(l"· 

•. ~tia~ilie~g/rS~i~!l~t 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet vt 2015 Läraskolan << 
Fulskydd > > , Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp for extraordinära stödåtgärder, 
fristående verksamhet, Läraskolan i Bålsta AB, 
for « Fulskydd » 

BOU 2014/3 

2015.212 

2015/10 

Eleven böljar på Kämpe vid senare tidpunkt än 2015.226 
skolstart, Karin Franzen Bohman, rektor 

Byta av program inom Kämpe, KarinFranzen 2015.231 
Bohman, rektor 

Be vi! j ad ansökan kommunal elev « Fulskydd 2015.251 
>> till Hå bo vux, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.400 
trafikf6rhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>,Vive ca Ejnefjäll Strömberg 

skolskjuts for<< Fulskydd » läsåret 
2014/2015 

2015/30 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.401 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fiirdvägens längd (anvisade skola) for 
<< Fulskydd » , Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.402 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (annan skola än 
anvisade) for« Fulskydd », Viveca Ejnefjäl! 
Strömberg 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.403 
trafikforhållanden, elevens fuulctionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fordvägens längd (annan skola än 
anvisade) for<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäl! 
Strömberg 

:.';·····.B_s·. :.l.1lrr_§.st·····d···a· ... • .. t·.····.\i :på\'Wi . . .. i{((liriill 
BOU 2015-01-26 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2015-01-20 

2015-02-25 EVAB 
BOU 2015-01-20 

2015-02-25 EVAB 
BOU 2015-01-20 

2015-02-25 TOVE 
BOU 2015-01-28 

2015-02-25 vs 

BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 
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( 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
iimo .·· 

Ate~<l~inenib!l ·.•'• · 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens läogd (annan skola äo 
anvisade) for<< Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

'Hid; 
oii.ri.,;rr 
2015.405 

Beslut om skolskjuts medhänsyn till 2015.406 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller anoan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola) for 
<< Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om skolskjuts med häosyn till 2015.407 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller anoan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägeus läogd (anoan skola än 
anvisade) for<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

Beslut om skolskjuts med bäosyn till 2015.410 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller anoan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anoan skola än 
anvisade) fOr<< Pulskydd » , Björn T ideman 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.411 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller anoan särskild omständighet samt vid 
avslag av fardvägens läogd (anoan skola äo 
anvisade) for<< Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Uppsala Kommun., Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Komvux Stoclcholms Stad., Karin 
Franzen Bohman, rektor 

2015.426 

2015.430 

···.···.• il:lesl:in~ . ..9.~§111 
· · s~!)Jillthdat · Han4l 

BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-30 

2015-02-25 BJTID 

BOU 2015-01-30 

2015-02-25 BJTID 
BOU 2015-01-29 

2015-02-25 vs 
BOU 2015-01-27 

2015-02-25 GUNK 
BOU 2015-01-22 

2015-02-25 GUNK 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 
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' 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
~<i•.·••·i3';i r···· 
~nd~ni!Jrinrg · · 
Beviljad a11sökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>> till Komvux Stockholms Stad., Karin 
Franzen Bohman, rektor 

Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>> till Komvux Stockholms Stad., Karin 
Franzen Bohman, rektor 

Beviljad a11sökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Beviljad ausökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SVOK, Karin Franzen Bohman, rektor 

Beviljad ansöka11 kommunal elev« Fulskydd 
> > till Hå bo vux, Karin Franzen Bobman, 
rektor 

Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bobman, 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bobman, 
rektor 

Avslagen ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd » till Håbo BSK pga 
Hemkommunen har ej beviljat, Kmin Franzen 
Bobman, rektor 

Beviljad ansökan interkonnnunal elev<< 
Fulskydd » till NTI- skolan., Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till Upplands-Bro, KarinFranzenBohman, 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till SV OK, Karin Franzen Bohman, rektor 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

·Ria 
, :::o#menr 

2015.431 

2015.432 

2015.433 

2015.435 

2015.436 

2015.437 

2015.438 

2015.439 

2015.440 

2015.441 

2015.443 

Besliii!St" · 
· ~så%in!iidi!t 

BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2015-01-22 

GUNK 
2015-01-22 

GUNK 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-20 

TOVE 
2015-01-22 

GUNK 
2015-01-22 

GUNK 
2015-01-22 

TOVE 

Nr 2015.981 



rn1 HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
I,$o ;'.:'")···· Hi il · ''•Be~LinSt . J)åfuill• 
Ar~nd!;w~D!Wl·• · ~, ;;,pi~Aeri,r;< 's~i!liali,ruit ) B:ilidi .··· 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Polskydd 2015.444 BOU 2015-01-21 
>> till Håbo SFI, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

( 2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Polskydd 2015.446 BOU 2015-01-21 
> > till H åbo vux, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
( Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.447 BOU 2015-01-22 

>> till Upplands- Bro Kommun., Karin 
Franz6n Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan kommunal elev << Polskydd 2015.448 BOU 2015-01-22 
>> till Komvux Enköping., Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Avslagen ansökan interkommunal elev<< 2015.449 BOU 2015-02-02 
Pulskydd>> ull SVOKpgaAvslag från 
hemkommunen, Karin Franz6n Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Avslagen ansökan interkommunal elev << 2015.450 BOU 2015-01-20 
Polskydd » till SVOK pga Avslag från 
hemkommunen, Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 

( Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.451 BOU 2015-01-22 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 

Beviljad ansökan kommunal elev« Fulskydd 2015.452 BOU 2015-01-22 
( » till SFI Håbo, Kmin Franzen Bohman, 
'\, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Polskydd 2015.453 BOU 2015-01-22 
>> till SFI Hå bo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.456 BOU 2014-12-17 
>> till Upplands-Bro vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Polskydd 2015.458 BOU 2014-12-17 
>> till Folkuniversitetet vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 

JUSTERARE EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN\NG Nr2015.981 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
· fufo · \~\~-;~,,r::i_t:::-:'::::< ,' •·>Hitt< ·:?W:':~~i~~,: ]Jafu.iiiF ' <;~. 

~;,;;~~~erifi,g~·-··•f\; ;;\i!fii.ii.lr.r .. \lf.iiiijl•·· 
''j' 

}"··'·' 
",•'•\ 

Beviljad ansökan konnnunal elev« Fulskydd 2015.461 BOU 2014-12-17 
>> till Upplands-Bro vux, Karin Franzen 

j 
Bohman, rektor 

\ 2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.462 BOU 2014-12-17 
>> till Miroi Stockholm, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

( 
2015-02-25 TOVE 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.463 BOU 2014-12-17 
>> till Sundbyberg vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.466 BOU 2015-01-22 
>> till Stockholms Stad, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 2015.467 BOU 2015-01-22 
>> till Stockholms Stad, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.468 BOU 2015-01-22 
>> till NTI-skolan, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 GUNK 
( Beviljad ansökan kommunal elev « Fulskydd 2015.469 BOU 2015-01-22 

>> till NTI - skolan., Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.470 BOU 2015-01-22 

( >>till NTI- skolan., KarinFranzenBohman, 
rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.471 BOU 2015-01-22 
> > till NTI - skolan., Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan interkommunal elev<< 2015.472 BOU 2015-01-22 
Fulskydd» till NTI- skolan., Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 GUNK 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.492 BOU 2015-01-22 
>> till NTI - skolan., Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 GUNK 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 
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l. 
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rnl HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

te' KOMMUN 
Datum 
2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
','Hid c . 

. \'\,::.:,Bi~fi~fu.};:: .. 
Beviljad ansökan interkommmml elev<< 
Pulskydd >> Komvnx Kungsängen., Karin 
FranzE:n Bohman, rektor 

2015.554 

Beviljad ansökan interkommunal elev<< 2015.555 
Fulskydd > > till Komvnx Kungsängen., Karin 
Franzen Bolunan, rektor 

Beviljad ansökan interkommunal elev<< 2015.557 
Fulskydd >> till Komvnx Kungsängen., Karin 
Franzen Bohman, rektor 

Beviljad ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd » till Komvux Kung sängen., Karin 
Franzen Bolunan, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Lernia Stockholrn, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015.558 

2015.559 

2015.560 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 20!5.562 
» till SFI Hå bo pga Ansökan inaktuell, Anders 
Olsson, biträdande rektor 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.565 
traflkforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolslguts for<< Pulskydd » läsåret 2015/37 
2014/2015 
Beslut om mottagande av barn tidigare än 20!5.576 
höstterminen det år då barnet fyller sex år, Hans 
Wiktarsson 

Beslut om att fordelning av undervisning på ett 20!5.584 
nationellt program ska fordelas på längre tid än 
tre år, Karin Franzen Bohman, rektor 

BOU 2015-01-22 

2015-02-25 GUNK 
BOU 2015-01-22 

2015-02-25 GUNK 
BOU 2015-01-22 

2015-02-25 GUNK 
BOU 2015-01-22 

2015-02-25 GUNK 
BOU 2015-02-05 

20!5-02-25 TOVE 
BOU 2015-02-05 

2015-02-25 TOVE 
BOU 2015-02-04 

2015-02-25 TOVE 
BOU 2015-02-05 

2015-02-25 vs 

BOU 2015-02-06 

2015-02-25 HA WIK 
BOU 2015-02-06 

2015-02-25 EVAB 

ExPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.981 



( 

( 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts . 

. ~~ltlälan av delegationsbeslut 

. Jtifö•· . 
····)\r\ililcii#~Jili,g;fu~16!låt 

lO kap 37-38 §§ SL m 67, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksambet 2014 
utarrfor Håbo kolllmun. Centmiasko lan, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

2014.4712 BOU 2014-11-10 

Grundbelopp fristående verksambet 
Centmiaskolan 021 SkolAb 

2014/634 2015-02-25 vs 

10 kap 37 och 39 §§ SL m 56, Beslut om 2014.4787 
tilläggsbelopp till fristående verksambet 
extraordinära stödåtgärder fOr <<pulskydd>>, 
Raoul Wallenbergskolan, Hans Ehnehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 2014/599 
fristäende verksambet år 2015 
Raoulwallenberskolan <<pulskydd>>, 
10kap 32 och40 §§ SLm 188, Beslut om 2014.4797 
skolskjuts med hänsyn till trafikf"örhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
«pulskydd>>, Björn Tideman 

skolskjuts for «pulskydd>>, läsåret 2014/627 
2014/2015 
10kap32-33 §§ SLm461,Beslutom 2014.4800 
skolskjuts med hänsyn till trafikfOrhällanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vi d avslag av 
fardvägens längd (anvisade skola) för 
<<pulskydd>>, Björn Tideman 

Skolskjuts for «pulskydd>>, läsåret 2014/2015 2014/628 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 189, Beslut om 2014.4819 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade) for 
«pulskydd>>, Björn Tidernarr 

Skolskjuts för «pulskydd», läsåret 2014/2015 2014/573 

Håbo kommuns yttrande över anmälan om 2014.4821 
kränkande behandling vid Slottsskolan, dm 45-
2014•6266 - daterad2014-11-17 
Utredning om kränkande behandling vid 2014/632 
Slottsskolan 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-13 

2015-02-25 BITID 

BOU 2014-11-13 

2015-02-25 BITID 
BOU 2014-11-14 

2015-02-25 BJTID 

BOU 2014-11-18 

2015-02-25 PYNIE 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.981 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL! 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
' .';nifo< ., ,,., · · · · "Eiid ., ··' · · 

· · ·· ' '' ~~nilci:tii~iling,,jjj:~~~!iät . ·· '/ ~~· ··· ·. 
lO kap 32 och 40 §§ SL nr 190, Beslut om 2014.4822 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller atman 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
Bjöm Tidernarr 

skolskjuts fOr<<pulskydd>>, läsåret2014/2015 2014/572 

lO kap 32 och 40 §§ SL m 191, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
<<pulskydd», Björn Tidernarr 

Skolskjuts for <<pulskydd>>, läsåret 2014/2015 
lO kap 32 och 40 §§ SL m 192, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till traflkförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
<<pulskydd», Bjöm Tideman 

skolskjuts för <<pulskydd>>, läsåret 2014/2015 
lO kap 32 och40 §§ SL m 193, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafrkforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) for 
<<pulskydd>>, Bjöm Tidernarr 

skolskjuts för <<pulskydd>>, läsåret 2014/2015 
Beslut om tilläggsbelopp till kommlmal 
verkSamhet extraordinära stödåtgärder 
Annehills förskola <<pulskydd>>, Hans 
Elmehed 

2014.4823 

2014/587 
2014.4824 

2014/584 
2014.4825 

2014/624 
2014.4937 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 2014/622 
kommunal verksamhet vtl5 för <<pulskydd>>, 
Annehills forskola 

Beslut om tilläggsbelopp till fristående 2014.4951 
verksamhet, modersmålsundervisning 

Ansökan om tilläggsbelopp för 2014/112 
modersmälsundervisning MIU/RWS HT 2014 
(Finska) 

BOU 2014-11-14 

2015-02-25 BITID 

BOU 2014-11-14 

2015-02-25 BIT ID 
BOU 2014-11-14 

2015-02-25 BITID 
BOU 2014-11-14 

2015-02-25 BITID 
BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-21 

2015-02-25 CAEKM 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.981 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
. 'JI,ili, . 

SIC!;< 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
<<pulskydd>>, Skörby forskola, Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2015 Skörby fårskola 

2014.4991 BOU 2014-11-28 

Tilldelningsbeslut och ramavtal 
Textilslöjdsmaterial., Hans Elmehed och 
upphandlingsenh. 
Upphandling gällande trä- och 
textilslöjdsmaterial 
8 kap 23 § SL nr 2, Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående verksamhet extraordinära 
stödåtgärder for <<pulskydd>>, Solhems 
forskola, Hans Elmehed 

2014/580 

2014.4994 

2012/249 

2014.4998 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 2014/579 
fristående verksamhet år 2015 solhems forskola 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 194, Beslut om 2014.5014 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola äu anvisade) 
<<pulskydd>>, Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts ror <<pulskydd>>, 2014/643 
läsåret 2014/2015 

lO kap 37-38 §§ SL m 68, Beslut om 2014.5016 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inom Håbo kommun Lärasko lan, Hans Elmehed 

Beslut om gnmdbelopp till fristående 2014/651 
verksamheter år 2015 
25kap 11-12§§ SLnrlO,Beslutom 2014.5018 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inom Håbo kommun Lorina Svanberg., Hans 
Ehnehed 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 33, Beslut om grundbelopp till 2014.5020 BOU 
fristående verksamhet 2015 inom Håbo 
kommun Regnbågens förskola., Hans Ehnehed 
Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 
verksamheter år 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HAELM 

2014-11-26 

PYNIE 

2014-11-28 

HAELM 

2014-11-28 

BITID 

2014-11-28 

HAELM 

2014-11-28 

HAELM 

2014-11-28 

HAELM 

Nr 2015.981 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 16 BOU 201413 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 22 § SL nr 32, Beslut om grundbelopp till 2014.5021 
fristående verksamhet 2015 inom Håbo 
kommun Täppan förskola., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 34, Beslut om grundbelopp till 2014.5022 
fristående verksamhet 2015 inom Håbo 
kommun Äppelbo Ek förening, Hans Elmehed 
Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 35, Beslut om grundbelopp till 2014.5024 
fristående verksamhet 20 15 inom Håbo 
kommun Therese Fahlberg, Hans Elmehed 
Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 36, Beslut om grundbelopp till 2014.5029 
fristående verksamhet 2015 inom Hå bo 
kommun Solhems förskola i Bålsta AB, Hans 
Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 
lO kap 37-38 §§ SL nr 70, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inomHåbo konunun Patentia Education AB, 
Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

25 kap 11-12 §§ SLnr 11, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inom Häbo kommun Läraskolans fritidshem, 
Hans Elmehed 

20141651 

2014.5031 

2014/651 

2014.5033 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-28 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-11-28 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

2014/651 2015-02-25 HAELM 

10 kap 37-38 §§ SLnr 71, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inom Håbo kommun Raoul Wallenbergskolan 
Skokloster, HallB Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

ExPEDIERAD 

2014.5037 BOU 2014-11-28 

2014/651 2015-02-25 HAELM 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.961 
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\ 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Ilifo 

. Ar-<>n<Iem~i®i,·n•ie~åt .· 
14 kap 15-16 §§ SL nr 26, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2015 
inom Håbo kommun Raoul Wallenbergskolan 
fritidshem Skokloster, Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristäende 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 3 7, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2015 inom Håbo 
kommun Raoul Wallenberg Förskola RWFSR, 
Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 195, Beslut om 
skolskjuts med hånsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
rardvägens längd (annan skola än anvisade) for 
«pulskydd>> Bj öm T ideman 

Skolskjuts for «pulskydd>> läsåret 2014/2015 
10kap32-33 §§ SLm462,Beslutom 
skolskjuts med hånsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
!ardvägens längd (anvisade skola) För 
«pulskydd>>, Björn Tidernarr 

Skolskjuts for «pulskydd>> läsåret 2014/2015 

lO kap 28 § SL nr 7, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria skol valet) 
«pulskydd>>, Viveca Ejne:ljäll Strömberg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

liid 
:SKN 
2014.5039 

2014/651 

2014.5042 

2014/651 

2014.5050 

2014/629 
2014.5052 

2014/626 

2014.5075 

·13esLlnst 
Sålnilltr.dåt ·. 
BOV 

2015-02-25 

BOV 

2015-02-25 

BOV 

2015-02-25 
BOV 

2015-02-25 

BOV 

2015-02-25 

Dåturn 

I-I~i 
2014-11-28 

HAELM 

2014-11-28 

HAELM 

2014-12-01 

BJTID 
2014-12-01 

BITID 

2014-12-02 

vs 
Håbo kommuns kompletterande yttrande över 2014.5085 BOV 2014-12-03 
anmälan om kränkande behandling vid 
Slottsskolan, Håbo kommun, dm 45-2014:6266 

Utredning om kränkande behandling vid 2014/632 2015-02-25 PYNIE 
Slottsskolan 

8 kap 22 § SL nr 38, Beslut om grtmdbelopp till 2014.5106 BOU 2014-12-05 
fristående verksamhet 2015 utanfor Håbo 
konnnun. Förskolan Vittra Lmna Park, Hans 
Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGS8ESTYRKNlNG Nr 2015.981 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

·I,~oi>······ >' 'i/ llid. . ·· .. !'!~~F~ ·. Datl)iJ:t . 
s m '.- -~--

• A~ndi>inelrillg, ])el~g>tt · · · Sarrimtr:.dat ··•·· 'Haridl 
8 kap 22 § SL m 39, Beslut om grundbelopp till 2014.5107 BOU 2014-12-05 
fristående verksambet 2015 utanfor Håbo 
kommun Förskolan Paletten, Hans Elmohed 

( Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksambeter år 2015 

14kap 15-16 §§ SLm27,Beslutom 2014.5108 BOU 2014-12-05 
grundbelopp till fristående verksambet 2015 
utanför Håbo kommun. Hisus fritidshem, Hans 

( Elmohed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksambeter år 2015 

lO kap 37-38 §§ SL m 72, Beslut om 2014.5109 BOU 2014-12-05 
grundbelopp till fristående verksambet 2015 
utanfor Håbo kommun. Tyska skolföreningen, 
Hans Elmohed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksambeter år 2015 
8 kap 22 § SL nr 40, Beslut om grundbelopp till 2014.5110 BOU 2014-12-05 
fristående verksambet 2015 utanför Håbo 
kommun. Föräldraföreningen lilla My, 
(Förskola), Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksambeter år 2015 

8 kap 22 § SL m 41, Beslut om grundbelopp till 2014.5112 BOU 2014-12-05 

( fristående verksambet 2015 utanför Håbo 
kommun. Frilufts Förskolor i Stockholm AB., 
Hans Elmohed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksambeter år 2015 

( lO kap 37 och 39 §§ SL nr 58, Beslut om 2014.5133 BOU 2014-12-17 
tilläggsbelopp till fristående verksambet 
extraordinära stödåtgärder < <pulskydd> > 
Mikaelgården, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 2014/568 2015-02-25 HAELM 
för «pulslcydd>> Mikaelgården hodgetår 2015 
lO kap 37-38 §§ SL nr 85, Grundbelopp 2014.5142 BOU 2014-12-09 
fristående verksambet 2015 utanför Håbo 
kommun. Sigtonaskolan Humanisktiska 
Läroverket, Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Iiifo 

; :Äri\11d~~etlll1g, :b~legat 
lO kap 37-38 §§ SL m 73, Grundbelopp 
fristående verksamhet 2015 utanför Håbo 
kommun. Internationella Engelska skolan i 
Hässelby, Hans Elmehed 

Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

Rid ... 
:SK!N 
2014.5144 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 
verksamheter år 2015 
lO kap 37-38 §§ SL nr 74, Grundbelopp 2014.5145 
fristående verksamhet 2015. Centuriaskolan 021 
SkolAb, Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 
8 kap 22 § SL m 45, Grundbelopp fristående 
verksamhet 2015 utaofår Håbo komnnm. 
Kunskapsskolao i Sverige AB, Hans Elmehed 
Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år2015 

25 kap 11 § SL m 2, Grundbelopp fristående 
verksamhet 2015, utanfår Håbo kommun. 
Fristående pedagogisk ornsorg Carina Dahlen 
Zaghloumi., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

lO kap 37-38 §§ SL m 87, Grundbelopp 
fristående verksamhet 2015 utanför Håbo 
kommun. Internationella Engelska skolao i 
Järfålla., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 
10 kap 37-38 §§ SLnr 75, Grundbelopp 
fristående verksamhet 2015 utanför Håbo 
kommun, Internationella engelska skolan i 
Uppsala., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fiistående 
verksamheter år 2015 
lO kap 37-38 §§ SLm 84, Grundbelopp 
fustående verksamhet 2015 utanför Håbo 
kommun, Sverigefinska skolan i Kista., Hans 
E !me hed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

14 kap 15-16 §§ SL nr 3, Grundbelopp 
fustående verksamhet 2015 utanfår Håbo 
knmmun, Sverigefinska skolans fulidshem i 
Kista., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamheter år 2015 

2014/651 

2014.5147 

2014/651 

2014.5148 

2014/651 

2014.5151 

2014/651 

2014.5152 

2014/651 

2014.5153 

2014/651 

2014.5154 

2014/651 

Besl5insf 
:Sammtndät 
BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

2015-02-25 

BOU 

J)afum. 
Haridl. 
2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

HAELM 

2014-12-09 

2015-02-25 HAELM 

BOU 2014-12-09 

2015-02-25 HAELM 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.961 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1" 

Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
. Irlfå .. ·· ~""'tjm;t ·.· Datum 
: lt:erid."'ll~t\ir,i,$~1~1låt 'S.mmitr2ilå.t :fl~,;'a\ .·. 

lO kap 37-38 §§ SL m 76, Gnmdbelopp 2014.5155 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfår Hå bo 
kommun, Ellen Keyskolan, Hans Elmehed 

( Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
lO ksp 37-38 §§ SL nr 77, Gnmdbelopp 2014.5156 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfår Hå bo 
kommun. Kunskapsskolan i Sverige AB -

l 

\ Enköping, Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
lO kap 37-38 §§ SL nr 86, Grundbelopp 2014.5157 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfår Hå bo 
kommun, Kunskapsskolan i Sverige AB -
Spånga, Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristäende 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
10 kap 37-38 §§ SL m 78, Gnmdbelopp 2014.5158 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfår Hå bo 
kommun, Kulturarna grundskola Sundbyberg., 
Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 

lO kap 37-38 §§ SL nr 79, Gnmdbelopp 2014.5159 BOU 2014-12-09 

( fristående verksamhet 2015 utanför Håbo 
kommun, Josefinaskolan., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristäende 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
10 kap 37-38 §§ SL nr 80, Gnmdbelopp 2014.5160 BOU 2014-12-09 

f fristående verksamhet 2015 utanför Håbo 
\ kommun, Raoul Wllllenbergskolan 

(Internationella Swedish School AB), Hans 
Ehnehed 

Beslut om gnmdbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
10 kap 37-38 §§ SLm 81, Grundbelopp 2014.5161 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfår Hå bo 
kommun, Mikaelsgårdens skola., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 

JUSTERARE / /) 

CL~~I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 EXPEDIERAD 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
'<Info<· · · · .Rid 
.i\f~na{ltJl~gJ.fO~l~g!(f SKN 

B;~"~'ll)st · s.iimutr:dät · .. 
. J)~tw;n. 

Hat1ill 
JO kap 37-38 §§ SL nr 82, Grundbelopp 2014.5162 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanror Håbo 
kommun, Vintertullsskolan i Stockbolm AB., 

( Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 2015 
JO kap 37-38 §§ SLnr 83, Grundbelopp 2014.5163 BOU 2014-12-09 
fristående verksamhet 2015 utanfor Håbo 

( kommun, Tömskogens Utbildning AB, c/o 
Vittra Jakobsberg., Hans Elmehed 

Beslut om grundbelopp till fristående 2014/651 2015-02-25 HAELM 
verksamheter år 20 15 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 90, 2014.5306 BOU 2014-12-17 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 
<<pulskydd>>, Helena johanssan 

2015-02-25 HEJOH 
l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 91, 2014.5307 BOU 2014-12-17 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 
<<pulskydd>>, Helena Johansson 

2015-02-25 HEJOH 
JO kap 32 och 40 §§ SL m 197, Beslut om 2014.5308 BOU 2014-12-18 
skolskjuts med hänsyn till trafilådrhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 

( 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) for 
«pulskydd>>, Björn T ideman 

Skolskjuts for «pulskydd>> läsåret 2014/2015 2014/653 2015-02-25 BJTID 
lO kap 32-33 §§ SL nr 466, Beslut om 2014.5312 BOU 2014-12-19 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 

( elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fiirdvägens längd (anvisade skola) for 
«pulskydd>> Björn Tidernarr 

skolskjuts for «pulskydd>> läsåret 2014/2015 2014/660 2015-02-25 BJTID 

JO kap 32-33 §§ SL m 467, Beslut om 2014.5313 BOU 2014-12-19 
skolskjuts med hänsyn till trafik:forhållanden, 
elevens fuulctionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) for 
<<pulskydd>>, Bjöm Tidernarr 

Skolskjuts for «pulskydd>> läsåret 2014/2015 2014/641 2015-02-25 BJTID 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 



{ 
' 

( 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Info ·· 
fuende:trietli11g; i:ieit>gat 
7 kap 5 § 1-2 st SL m 8, Beslut om mottagaude 
av elev i grundsärskola (ej 3 
stycket<<pulskydd>>, mottagen i 
grundsärskolau åk l. Kommer att göra skolår l 
även som 7 -åring, Hans Wiktarsson 

7 kap 5 § 1-2 st SL m 9, Beslut om elevs 
skolgång i grundsärskola eller träningsskola 
<<pulskydd>>, Haus Wiktarsson 

Jnfo.····.··········.··.··········. i'•·.······'· • Arendeflleriir!g;De1eg~t. 

Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

Hi d 
.SK:N 
2015.44 

2015.45 

Yttraude- komvux i annau ko=un beviljas m 2014.2027 
187, Beviljad ansökau kommunal elev<< 
Fulskydd » till Lärgården, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan ko=un beviljas m 2014.2035 
188, Beviljad ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd » från Göteborg till SVOK, Karin 
Franzen Bohman, rektor 

Yttraude- komvux i Håbo kofJlf!lun beviljas nr 2014.2068 
386, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd > > till H åbo vu x, Karin Franzen 
Bobanau, rektor 

Yttraude- komvux i Håbo kofJlf!lun beviljas nr 2014.2069 
387, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd » till Hå bo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i Hå bo kommun beviljas m 2014.2070 
388, Beviljad ausökau kommunal elev<< 
Fulskydd » till Håbo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttraude- komvux i Håbo kommunbeviljas m 2014.2071 
3 89, Beviljad ansökan kommunal elev < < 
Fulskydd » till Håbo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

CLR~~~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR 

Be~l.~ > .· 
Samintr,<;Jat · 

BOD 

2015-02-25 
BOD 

2015-02-25 

KEFET 
2015-01-28 

KEFET 

· .. •····· ,fj~sl:~ . • ·• \O!lt!l)n 
· · •s'!llitiifr:9at · Bå!ldl. · 

BOD 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
BOD 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
BOD 2014-12-16 

2015-02-25 TOVE 
BOD 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
BOD 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
BOD 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.981 



( 

F 

z. 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

~Q······ .···.>··········· .··1\l"~nitemeping;\Uel~gat< 
Yttrande- komvux i Häbo kommun beviljas nr 
390, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd » till Håbo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 
391, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd » till Hå bo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 
189, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd >> till NTI-skolan, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommunbeviljas nr 
190, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd>> till NTI-skolan, Karin Franzen 
Bohman. rektor 

Yttrande- komvux i anoan kommun beviljas nr 
191, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd >>till Slackholms stad, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 
192, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd» till NTI-slcolan, KarinFranzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 
193, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd » till NTI-skolan, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 
194, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd » till Lernia Järfälla, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

Yttrande- komvux i anoan kommun beviljas m 
195, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd» till NTI-skolan, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

cT:Era~ 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

BestiliSt :Oattrrit · .. 
. · .. ·. Så1T!1T!lr}daf ·.· .H0'ncl! 

-'l 

BOU 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
2014.2073 BOU 2014-12-04 

2015-02-25 TOVE 
2014.2074 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 
2014.2075 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 
2014.2076 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 

2014.2077 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 
2014.2078 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 
2014.2079 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 
2014.2080 BOU 2014-12-05 

2015-02-25 TOVE 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.981 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Itifo \. ··.·•··· ..... ··. ··.•·•· ..•... Hi d I!~sli~st • • i :Riltuin 
Är!'llde,neJ'lingiJ;lelegat BLN BammtJ:\&it Haridl 
Yttrande -komvux i annan kommun avslås nr 2014.2081 BOU 2014-12-05 
217, Avslagen ansökan kommunal elev<< 

( 
Pulskydd >>till, Karin Franzen Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande - komvux i annan kommun avslås m 2014.2082 BOU 2014-12-05 
218, Avslagen ansökan kommunal elev<< 

( 
Pulskydd »till SVOK, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i Hå bo kommun avslås m 93, 2014.2091 BOU 2014-12-19 
Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Håbo vux, pga Saknar fårutsättningar, 
Karin Framen Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Ansökan kommunal elev till Håbo vux. Sen 2014.2092 BOU 2014-12-18 
ansökan, April<< Polskydd >>Polskydd >> 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas m 2014.2094 BOU 2014-12-17 
392, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Polskydd » till Håbo vux, Karin Franzen 
Bolnrum, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas m 2014.2095 BOU 2014-12-17 
393, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Polskydd » till Håbo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas m 2014.2096 BOU 2014-12-17 

( 394, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Polskydd>> tillHåbo vux, KarinFranzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN!NG Nr2015.981 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 BOU 2014/3 

Forts. 

Hi d · )3esl~in~ j)atg.ffi 
• ·.· År<>~Jcletneniog, D~legaf :s w S~tL<,l;rt :Hari(ii . 

Yttrande- komvux i Håbo kommno beviljas m 2014.2097 BOU 2014-12-17 
395, Beviljad ansökan kommunal elev<< 

( 
Pulskydd >> till Håbo vux, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i annan kommun beviljas m 2014.2098 BOU 2014-12-18 
196, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd » till SVOK, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- komvux i annan kommun beviljas m 2014.2099 BOU 2014-12-17 
197, Beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pulskydd >> till Enköping vnx, Karin Franzen 
Bohman, rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 92, 2014.2100 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzlin Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 93, 2014.2101 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzlin Bohman, 
rektor 

( 2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 94, 2014.2102 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzlin Bohman, 
rektor 

( 2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 95, 2014.2104 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev « Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Kmin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 96, 2014.2107 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas m 97, 2014.2110 BOU 2014-12-17 
Beviljad ansökan kommunal elev << Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzlin Bohman, 
rektor 

2015-02-25 TOVE 

JUSTERARE EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.981 

c) L/ 



( 

( 

( 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ji)f<li >. \...... > .. ··••·•••···••··· •· .Ä!:enäe!llepjng, .p,Ieg!)t 
Yttrande- SFI i Håbo konnnun beviljas nr 98, 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/3 

Yttrande- SFI i Håbo konnnun beviljas nr 99, 2014.2112 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Pulskydd 
>> till SFI Hå bo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas nr 100, 2014.2113 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>>till SFIHåbo, KarinFranzenBobman, 
rektor 

Yttrande- SFI i Håbo konnnun beviljas nr 101, 2014.2114 
Beviljad ansökan konnnunal elev<< Fulskydd 
>> till SFI Håbo, Karin Franzen Bohman, 
rektor 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 166, 2014.2117 
Beslut om Inackorderingsbidrag for eleven<< 
Pulskydd >>,Hans Elmehed 

Beslut 

B,esi;j,st. 
Sauimtr,dat 
BOU 

2015-02-25 
BOU 

2015-02-25 

• BåtUm. 
.I{~1JA( 
2014-12-17 

TOVE 
2014-12-17 

TOVE 
BOU 2014-12-17 

2015-02-25 TOVE 
BOU 2014-12-17 

2015-02-25 TOVE 
BOU 2014-12-22 

2015-02-25 BEGU 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

JUSTERARE [ ~ 

CL~--
Nr 2015.981 EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSSESTYRKNING 



( 

( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 17 

Anmälningsärenden 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledamöter i 
barn- och utbildningsnämnden. De presenteras i en sammanställning och 
kan studeras individuellt vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-18, BOU2014/4 nr 2015.807 
- Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-02-18 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.982 



( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/73 

Arsredovisning 2014, Skolnämnden och Bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Under 2014 har barn- och utbildningsforvaltningen arbetat under två 
nämnder. Skolnärunden, som ansvarar for kommunens barnomsorg, 
grundskola och grundsärskola samt bildningsnämnden, som ansvarar for 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kommunal 
musikskola. 

Under 2014 har återuppbyggnaden av forskola i Skokloster fortskridit som 
planerat. Mansängens forskola har flyttat ur sina lokaler och lokalen har 
upplåtits till Lärasko lan. Gröna Dalen har påböij at ett högstadium från och 
med höstterminen 2014 och därmed behållit sina elever från vårterminens 
årskurs 6 i skolan. En ny organisation for introduktionsprogrannnen på 
gymnasiet har inletts under höstterminen. Fridegårdsgymnasiet har även 
startat idrottsidass under hösten vilket ökat attraktiviteten på skolan. Ett stort 
antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har inneburit att 
Gransäterskolan startat en forberedelseklass och att gymnasieskolan startat 
progrannuet språkintroduktion från och med 2014. Musikskolan startade 
musildeksprojekt for barn på Slottsskolan. 

Ett av skolnämndens mål var att minst 80 procent av alla elever ska nå 
målen i alla änmen. Utfallet blev 67,7 procent vilket bedöms inte vara 
uppfYllt. Man kan se en trend att elever satsar på de ämnen som ger dem 
behörighet till gymnasiestudier och därmed prioriterar ned vissa övriga 
änmen och det påverkar resultatet. Nänmdernas övriga mål bedöms som 
uppfYllda. 

Barn- och utbildningsforvaltningens två närunder redovisade tillsannnans ett 
litet överskott på 192 tkr. Bildningsnänmdenredovisade ett överskott på 
3,2 mkr och skolnämnden redovisade ett underskott på 3 mkr. 

Investeringarna på både skol- och bildningsnämnden blev något dyrare än 
budgeterat. Det är framförallt kostnad for skolmöbler och personaldatorer 
samt upprustningen av natur- och telmikinstitutionen på gymnasiet som 
kostat något mer än planerat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-16, BOU2015/73 m 2015.761 

- Årsredovisning Skolnärunden 2014 

- Årsredovisning Bildningsnämnden 2014 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
forvallningens forslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.984 



( 

( 

f"'l1 HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL 

BOU § 18 BOU 2015/73 

Forts. 

Arsredovisning 2014, skolnämnden och Bildningsnämnden 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner fårslag till årsredovisning 
2014 får skol- och bildningsnämnden och lämnar dem till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefen 
Budgetansvariga 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.984 



( 

( 

( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
2015-02-25 

BOU 2015/74 

Revidering av gällande peng för grundsärskolan 

Sammanfattning 
Det har i den av skolnämnden beslutade Peng 2015 (§ 73) upptäckts ett fel 
vad gäller peng får grundsärskolan. Felet gäller peng får konnnunal regi i 
annan konnnun och peng får fristående regi i annan konnnun. 

Pengen får grundsärskola i annan konnnun har nu redigerats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-16, BOU2015174 m 2015.764 

Reviderad peng 2015, BOU2015/74 nr 2015.767 

Peng 2015, SKN2014/609 nr 2014.4538 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Anders Nil:fjord (FP): Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad 
peng 2015 med tillägget att förvaltningen f'ar i uppdrag att redovisa nivåerna 
l-4 i grundsärpeng till nämndens sannnanträde i mars. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad peng 2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
nivåerna 1-4 i grundsärpeng vid nämndens sannnanträde i mars. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Administrativ chef 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1001 



( 
\ 

( 
\ 

( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 20 BOU 2015/22 

Redovisning av resultatet av den interna kontrollen år 2014 

Sammanfattning 
En genomarbetat intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan får 
intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment får olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och 
väsentlighetsbedömning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur 
stor sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser 
detta skulle få får verksamheten. 

Planen får intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på de 
arbetsområden som förvaltrringen prioriterat under 2014 och utifrån de 
riktlinjer som finns får upphandling. Resultatet av kontrollerna ska 
återrapporteras vid årsbokslut och delårsbokslut. 

Kontrollera om de leverantörer som vi använder har anslutit sig till e-handel 
Resultat: De flesta av de leverantörer som vi använder har anslutit sig och 
fler ansluter sig. 

Förslag till åtgärd: Upphandlingsavdelningen ansluter fler och fler 
leverantörer. 

Att de avtal som är upphandlade följs 
Resultat: De avtal som är upphandlade följs i större utsträclming än tidigare. 

Förslag till åtgärd: En minslming av antalet beställare inom förvaltningen 
har genomförts. En omfattande utbildningsinsats har genomförts får bland 
annat får beställarna. Kompetensen och medvetenheten har ökat kring lagar, 
regler och rutiner får upphandling och inköp. Fortsatt satsning på utbildning 
i regler och rutiner kring inköp och upphandling. 

Kontrollera om upphandling sker utanför avtal 
Resultat: Alla avtal finns i Kommers och medvetenheten om detta har ökat. 
Upphandling sker inte längre utanfår avtal 

Förslag till åtgärd: En minskning av antalet beställare inom förvaltningen 
har genomförts. En omfattande utbildningsinsats har genomförts får bland 
annat får beställare och chefer. Kompetensen och medvetenheten har ökat 
kring lagar, regler och rutiner får upphandling och iulcöp. Fortsatt satsning 
på utbildning i regler och rutiner kring iulcöp och upphandling. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 20 

Forts. 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/22 

Redovisning av resultatet av den interna kontrollen år 2014 

Kontrollera registrerade handlingars väg till arkivet 
Resultat: Inte genomförd. 

Förslag till åtgärd: Förvaltningen föreslår att detta kontrollmoment flyttas 
framåt i tiden eftersom flera andra processer som berör dokumenthantering 
pågår. Det handlar bland annat om nödvändiga förberedelser för att lägga 
ned nuvarande skol- och bildningsnämnd inför uppstarten av en ny, 
gemensam barn- och utbildningsnämnd. Som ett led i dessa förberedelser 
har förvaltningen sett över nämndemas nuvarande 
dokumenthanteringsplaner utifrån aktuell skollagstiftning och 
tillkomnalavförda arbetsuppgifter. Översynen behövs för att kunna gallra, 
avsluta och arkivera nämndens handlingar och ärenden. 

En annan process gäller kommunens pågående upphandling av ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem. I ett modernt dokument- och 
ärendehanteringsystem kommer förvaltningens arbetsprocesser att behöva 
genomlysas för att kunna säkra vilka dokument som genereras, var och hur 
länge de ska förvaras. Översynen kommer så småningom att presenteras i en 
processorienterad dokumenthanteringsplan för kommande utbildnings
nämnd att besluta om. En tid efter att en sådan, processorienterad 
dokumenthanteringsplan böljat gälla föreslås att kontrollmomentet med 
registrerade handlingars väg till arkivet tas upp på intemkontrollplanen. 

Kontroll av inskrivna barn i fritids 
Resultat: Inte genomförd. 

Valje månad görs en avläsning av alla verksamheters inskrivna barn. En 
riktad kontroll mot verksamheterna pågår. 

Andra uppmärksammade områden som kontrolleras under 2014: 
Resultat: Inte genomförd. 

Kontrollera att delegationsbeslut anmäls till skolnämnden. 

På grund av hög arbetsbelastning har två kontrollmoment inte hunnits med. 
Förvaltningen föreslår att kontrollmomenten tas med i plan för intern 
kontroll 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-01-22, BOU20 15/22 m 20 15.268 

- Kontrollplan 2014 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 20 BOU 2015/22 

Forts. 

Redovisning av resultatet av den interna kontrollen år 2014 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av 
resultatet av den interna kontrollen 2014. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av resultatet av 
den interna kontrollen 2014. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE /) 

c~l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 21 BOU 2015/23 

Redovisning av synpunkter januari-december år 2014 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas till vara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag liksom de åtgärder man 
genomfört, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och 

·dels i samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
från januari- augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari
december samtidigt med årsbokslutet. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-09, BOU2015/23 m 2015.609 
- Synpunktsrapport för 2014, januari- december. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 
aktuell lista. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §22 BOU 2015/19 

Hantering av grundskolans budgetunderskott år 2012 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Uppsala har meddelat dom i mål2426-l4 som upphäver 
skolnämndens beslut 3 mars 2014 (§ 9) att inte tillföra ytterligare medel till 
Läraskolan i Bålsta AB för grundsleolans underskott avseende budgetåret 
2012. Läraskolan hade överklagat beslutet och yrkat att kommunen betalar 
till Läraskolan motsvarande Läraskolans andel av 2012 års underskott om 
9 procent av lO 006 tlcr, dvs. 900 540 ler. 

I tidigare skrivelse har skolförvaltningen redogjort att bland orsakerna till 
budgetavvikelsen inom Grundskola, egen regi (l O 006 tkr), f= 
tilläggsbelopp (6 770 tkr), volymförändringar (3 584 tlcr) samt fuktskador 
(855 tkr), vilka tillsammans överstiger det belopp som Läraskolan menar har 
tillförts kommunens egen grundskoleverksamhet. 

Förvaltningsrätten anser att Håbo kommun följt likabehandlingsprincipen 
gällande posterna tilläggsbelopp och volyrnförändringar, och att dessa 
underskott därmed inte ska påverka fördelningen till Läraskolan. 

Beträffande underskottet för ökade kostnader för fuktskador vid Futurum 
menar förvaltningsrätten att de inte har tillräcldigt underlag för att kunna 
avgöra vad som ersatts eller storleken på de olika utgiftsposterna, och 
beslutar därför att återförvisa målet till skolnämnden för ny handläggning 
avseende vilka av dessa utgifter om 855 tkr som ingår i grundbeloppet och 
hur mycket Läraskolan ska kompenseras i förhållande till detta. 

Förvaltningsrätten menar att personalkostnader för vaktmästare och 
administrativa resurser är att anse som kostnader för administration inom 
grundbeloppet och således inte för undervisning. Kostnader för transporter 
av elever för undervisning i andra skolor ska dock hänföras tillkostnader för 
undervisning och anses utgöra ytterligare tillskott till den egna 
verksamheten och att Läraskolan därmed ska kompenseras i motsvarande 
utsträckning. Kostnader för byggmöten, inköp av flyttmaterial samt hyra av 
containrar ska däremot inte utgöra underlag för kompensation till 
Lärasko lan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför fördelat utgifterna för 
fuktskadorna vid Futurum om 85 5 tlcr till undervisning (292 tlcr som ska 
ingå i underlaget får kompensation till Läraskolan) samt övrigt (563 tkr). 

Underskottet om 292 tkr har fördelats per verksamhet, dvs. fritidshem, 
fårslcoleldasser samt skolår l-9, enligt samma andel som eleverna vid 
Futrnum. Därefter har underskott per verksamhet fördelats till la per elev 
inom resp. verksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 22 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/19 

Hantering av grundskolans budgetunderskott år 2012 

Detta underskott har slutligen multiplicerats med det antal elever som 
Läraskolan hade under 2012. 

Inklusive kompensation får administration (3 procent) och moms 
(6 procent) uppgår den totala utbetalningen därmed till Lärasleolan i Bålsta 
AB till27 787 kr. 

Kostnaden får kommunen blir något lägre än utbetalningen eftersom 
utbetalning får moms är avdragsgill får kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-17, BOU2015/19 m 2015.380 

Berälming av kompensation till Läraskolan i Bålsta AB får 2012 års 
underskott, 2015-02-17, BOU2015/19 m 2015.381 

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, mål2426-14, 2014-12-04, 
SKN2014/99 m 2014.5100 

Överklagande av sko1nänmden i Håbo kommuns beslut om reglering av 
skolpeng får 2012 avseende kompensation till fristående skolor grundat 
på kommunens underskott i grundskolan, 2014-04-15, SKN2014/99 m 
2014.1427 

Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 9), 2014-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Hedö (M) med bifall från Anders Nilfjord (FP): Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, med 
tillägget att principen vid utbeta1ning får budgetår 2012 även ska omfatta 
Patentia Education när beslutet vunnit laga kraft. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden beslutar att tillföra Läraskolan i Bålsta 
AB kompensation får grundskolans underskott 2012 med totalt 27 787 
laonor inldusive kompensation får administration och moms. 

2. Principen vid utbetalning får budgetår 2012 ska även omfatta Patentia 
Education när beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutsexpediering 
Läraskolan i Bålsta AB 
Patentia Education 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 23 BOU 2015/13 

Ändring av regler för simresor inom Håbo kommun 

Sammanfattning 
Skolnämnden har den 7 december 201 O (§ 80) antagit reglemente får 
simresor inom Håbo kommun. 

Bakgrunden till reglementet är att kommunen ansåg att eleverna i Håbo 
kommun skulle ha samma möjlighet att uppnå-målen med 
simundervisningen, Sko lor i bostadsområden som hade ett visst avstånd till 
simskolan fick kostnader får transport till simundervisningen. Reglementet 
reglerar att vissa skolor på grund av geografiskt läge f'ar ett belopp per elev 
får elever i fårskaleklass och år l. Skolor i skokloster får ett dubbelt bidrag 
per elev då resorna därifrån är dubbelt så dyra. 

För att få del av dessa pengar måste skoloma ansöka och inlärunaunderlag 
som styrker resan samt information om deltagare. Medel kan även lämnas 
får elever som går i högre årskurser och inte uppnått tillräcklig 
simkunnighet, men detta ska då styrkas. 

Förvaltningen har upptäckt att reglementet inte efterlevs helt och att 
ansökningsfårfarandet innehåller en stor mängd administration i fårhållande 
till de medel som utbetalas. 

En budget finns får dessa simresor hos den administrativa chefen då det ska 
beslutas om beloppet per skola och ansökas om. 

För de kommunala skoloma handlar det ungefår om 200 tkr om året och får 
den fristående verksamheten i Sicoldaster 25 tkr. 

Förvaltningen fareslår att ett riktat simbidrag fårdelas till de skolor som av 
geografiska skäl har långt till simskolan. Simbidraget bör vara dubbelt så 
stort till skoloma i Skoldoster. 

Simskolan anordnar simundervisning får skoloma i Skoldoster samtidigt 
utifrån elevunderlaget. Skolorna ska därfår samarbeta kring transportfrågan 
får de elever som ska ha simundervisning i fårskol eldass och årsknrs l 
utifrån ett kostnadsperspektiv och miljöhänsyn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslcrivelse, 2015-01-19, BOU2015/13 m 2015.192 

- Reglemente får simresor inom Håbo kommun,§ 80, 2010-12-07 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 23 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/13 

Ändring av regler för simresor inom H åbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildnillgsnärnnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Reglemente för simresor inom Håbo kommun upphävs. Dessa ersätts av 
ett riktat bidrag för simresor, som fördelas till de skolor som av 
geografiska skäl har långt till simskolan. 

2. Bidragets storlek baseras på faktiska kostnader för dessa resor. 

Beslutsexpediering 
slottsskolan 
Futurum 
Viby 
Gransäter 
Raoul Wallenbergskolan Skokloster 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

BOU 2015/26 

Riktlinjer för barn- och elevhälsan i H åbo kommun 

Sammanfattning 
Förslag till riktlinjer fcir barn- och elevhälsan i Håbo kommun syftar till att 
skapa en gemensam syn på barn- och elevhälsoarbetet från fårskolan till och 
med gymnasiet. 

Riktlinjerna ska vara till stöd fcir fcirskolechefer, rektorer och personal i det 
dagliga arbetet med barn och elever. Rätten till en miljö som främjar 
lärande, utveclding och hälsa ska säkras med stöd av riktlinjerna. 

Dokrnnentansvarig: Verksamhetsansvarig, barn- och elevhälsan i Håbo 
kommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-09, BOU2015/26 m 2015.610 

- Förslag till riktlinjer får barn- och elevhälsan i Håbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden fastställer riktlinjer fcir barn- och 
elevhälsan i Håbo kommun. 

2. Riktlinjerna gäller från och med 3 mars 2015 och tills vidare. Dock 
längst till och med 2 mars 20 19. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Barn- och elevhälsoverksamheten 
Förskalechefer 
Rektorer 
Biträdande fårskalechefer 
Biträdande rektorer 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL 

BOU § 25 BOU 2015/28 

Uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar för 
införandet av intraprenad vid Håbo kommuns förskolor/skolor 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har av ledamöter i barn och 
utbildningsnämnden fått förfrågningar om det är möjligt att införa 
intraprenader inom förskole- eller skolverksamheten i Håbo kommun. 

För att granska vad en intraprenad kan innebära, villca verksamheter för 
intraprenad som kan vara aktuella, möjlig ansvarsfördelning, tänkbara 
riktlinjer, för- och nackdelar med denna verksamhetsform, föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning inom detta område. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås återkomma med en rapport till 
barn- och utbildningsnämnden i september 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2015-02-10, BOU2015/28 m 2015.648 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda former för 
intraprenader inom förskole- och skolverksamhet enligt skrivelsen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 26 BOU 2015/29 

Uppdrag till förvaltningen att utreda elever inom särskilt stöd i 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
Inom kommunens grundskaleverksamhet är en hög andel elever inslaivna i 
särskilda undervisningsgrupper. Håbo kommun har ca 4 procent inskrivna 
elever järnfort med den nationella siffran som anges till ca l ,6-1 ,9 procent . 

. Järnfort med riket har kommunen alltså mer än dubbelt så många elever 
placerade i dessa grupper. 

Förfrågningar har kommit angående orsaken till denna högre andel, om det 
t ex handlar om att en god tillgång på grupper, gör att foräldrar flyttar till 
kommunen for att :fa möjlighet till dessa stödinsatser for sina barn. 

För att forsöka finna orsalcer till kommunens högre nyckeltal inom detta 
område fareslås att en utredning genomfors under 2015. Barn- och 
utbildningsforvallningen tar i så fall in lämpliga personer som kan 
genomfora en utredning och återkomma med en rapport i oktober 2015. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteslaivelse, 2015-02-10, BOU2015/29 nr 2015.649 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nil:fjord (FP): Barn- och utbildningsnänmden beslutar i enlighet med 
forvallningens fårslag med tillägget att det i uppdraget även ska ingå att 
granska möjligheten till en ökad inkludering utifrån alctuell forskning. 

Beslut 
l. Barn- och utbildningsforvallningen får i uppdrag söka orsalcer till 

kommunens högre nyckeltal när det gäller placeringar i särskilda 
undervisningsgrupper och återkomma med en rapport i oktober 2015. 

2. I uppdraget ska även ingå att granska möjligheten till en ökad 
inkludering utifrån alctuell forskning. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
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KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/72 

Redovisning av åtgärder efter skolinspektionens kvalitets
granskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
skolinspektionen granskade i december 2013 Håbo kommun hur 
kommunen som huvudman styr mot de nationella målen. I granskningen 
identifierade inspektionen två utvecklingsområden: 

Huvudmannen behöver utifrån de samlade kunskaps- och 
värdegrundsresultaten genomföra en analys på huvudmannanivå för att 
identifiera de utvecklingsbehov som finns i förhållande till de nationella 
målen. Detta för att i högre utsträckning kunna stödja skolans arbete för 
att nå dem. 

Huvudmannen behöver i högre utsträckning ta beslut om 
förbättringsinsatser med utgångspunkt från en analys av kunskaps- och 
värdegrundsresultat 

Håbo kommun skickade, i maj 2014, in en plan för hur huvudmannen tänker 
arbeta för att förbättra de områden som skolinspektionen identifierat. 

Huvudmannen ska senast den12mars 2015 redovisa villca åtgärder som 
vidtagits eller planerat utifrån de utvecklingsområden som myndigheten 
identifierat. 

Förvaltningen har nu tagit fram en redovisning och föreslår Barn och 
utbildningsnämnden att anta denna som sitt svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-17, BOU2015/72 m 2015.795 
Tjänsteskrivelse BOU 2015.792 

Skolinspek:tionens rapport och beslut, SKN2014/93 

Håbo kommuns svar till Skolinspek:tionen, SKN 2014.1230 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Nämnden antar förvaltningens förslag till redovisning av villca åtgärder 
som vidtagits eller planerats utifrån de utvecldingsområden som 
Skolinspektionen identifierat. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2015.1011 
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f"l1 HÅBO te' KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 27 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015172 

Redovisning av åtgärder efter skolinspektionens kvalitets
granskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i 
Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, e-post: Skolinspektionen.Lund@ 
skolinspektionen.se 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 28 BOU 2015/12 

Yttrande över motion O-vision - Ingen ung utan arbete, 
motionärer; Lisbeth Bolin (C}, Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att yttra sig 
angående motion O-vision- ingen ung utan arbete SN2014/43 m 2014-3201 
från Centerpartiet i Håbo. Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C 
och Nihad Hodzic (C). 

Barn- och utbildningsförvaltningen har av socialförvaltningen blivit ombedd 
att inkomma med synpunkter på yttrandet, med anledning av att 
aktivitetsansvaret för unga upp till 20 år ligger inom bam- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2014 tillsammans med 
socialförvaltningen och arbetsförmedlingen sarnarbetat inom ramen för 
uppföljnings- och aktivitetsansvaret Viktigt har varit att ta fram en 
gemensam bild av antalet berörda ungdomar, deras olilca behov och vilka 
insatser som sker från olika förvaltningar och myndigheter. Genom att söka 
erfarenheter från andra kommuner har olika organisationsmodeller 
diskuterats. Dessutom har praktikplatser för ungdomar tagits fram. Det 
grundläggande motivet är att försöka hitta vägar så att ungdomar återgår till 
studier. Som anges i socialförvaltningens svar har också samarbete skett 
avseende elevsociala team i grundskolan åk 7-9. 

Tillsammans arbetar de båda förvaltningarna för att ta fram en 
projektansökan inom Europeiska Socialfondens sökområde för att motverka 
skolavhopp och utslagning. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att 
anställa en elevcoach och att EFS-medel ansöks för att stötta denna person i 
nätverksbyggande och angående kompetensutveckling. Det är också vilctigt 
att arbeta förebyggande mot grundskolans senare skolår och mot 
gymnasieskolans Introduktionsprogram. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig med dessa förtydliganden 
bakom socialförvaltningens svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-19, BOU2015/12 m 2015.817 

Socialförvaltningens förslag till yttrande över motion O-vision- Ingen 
ung utan arbete, SN 2014/43 m 2014.3201 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 28 BOU 2015/12 

Forts. 

Yttrande över motion O-vision -Ingen ung utan arbete, 
motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
fårvaltningens fårslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fareslår att kommunfullmäktige anser 
motionen fårdigbehandlad, med hänvisning till de omständigheter/fakta 
som fårvallningen länmat i sitt yttrande. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Socialnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1012 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 29 

Val av personuppgiftsombud 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/35 

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränlcs när personuppgifter behandlas. Med behandling 
menas registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

I personuppgiftslagen fmns regler for hur personuppgifter får behandlas. 
Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. 
Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

Personuppgiftsansvariga 
Personupp giftsansvariga enligt PuL är nämnder och styrelser. V atj e person
uppgiftsansvarig nämnd och styrelse ska expediera sina beslut om val av 
personuppgiftsombud till Datainspektionen. 

Företag, myndigheter, foraningar och andra kan utse personuppgiftsombud 
som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom 
verksamheten. Personuppgiftsombudet ska fungera som revisor och ska 
påpeka eventuella brister. 

Val av personuppgiftsombud 
Håbo kommun har valt att anlita Axel Danielsson som personuppgiftsombud. 
Vilka uppgifter som formellt ankommer på personuppgiftsombudet framgår 
av 36-40 § § PuL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2015-02-09, BOU2015/35 nr 2015.611 
- Personuppgiftsombudet- informationsblad från Datainspektionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforan den: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
forvaltningens forslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anlita Axel Danielsson att 
tjänstgöra som personuppgiftsombud for barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Axel Danielsson Konsult AB 
Datainspektionen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/34 

Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått inbjudan att delta i: 

Arbetsmiljöverkets skolinspektion den30mars 2015. 

Inbjudan till presentation av Familjecentralen den 3 mars 2015. 

Inbjudan till Slottsbackens förskolas invigning den13mars 2015. 

Inbjudan till utbildningsdag för nyvalda politiker den 19 mars har redan 
sidekats ut tillledarnöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
genom kommunstyrelsens kansli och tas därfår inte upp för behandling av 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-17, BOU2015/34 nr 2015.793 

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden enligt ovan 
Håbo kommuns arvodesregler 2014-2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas muntliga förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden utser barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott (ledamöter och ersättare) att delta i Arbetsmiljöverkets 
skolinspektion den30mars 2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden utser barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott (ledamöter och ersättare) att delta i presentation av 
Familjecentralen den 3 mars 2015. 

3. Barn- och utbildningsnämnden utser ordföranden att delta vid 
invigningen av Slottsbackens förskola denl3 mars 2015. Övriga deltar 
frivilligt. 

4. Återrapportering från de som utsetts att företräda nämnden sker under 
denna punkt vid nämndens sammanträde i mars. 

Beslutsexpediering 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1016 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/48 

Representanter till politisk styrgrupp för närvårdsverksamhet i 
Håbo, samverkan mellan Håbo kommun och Landstinget, 
Uppsala län 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan 15 september 2014 anställt en närvårds
koonlinator. Tjänsten fmansieras av Håbo kommun och Landstinget i 
Uppsala län. 

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påböJ:jat ett gemensamt 
utvecklingsarbete kring närvård. Närvård syftar till att fårbättra samverkan 
mellan kommun och landsting i de vård- och omsorgsprocesser där 
huvudmännens områden tangerar varandra. Detta ror att uppnå en mer 
effektiv och likvärdig vård och omsorg så nära det egna hemmet som 
möjligt. Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande 
och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

F ör att möjliggöra en effektiv och välfungerande närvårdsorganisation där 
kommun och landsting ges lika fårutsättningar krävs en tydlig ansvars
fårdelning och organisation. Närvårdssamverkan Håbo föreslås organiseras 
utifrån tre arbetsgrupper med fokus på barn och unga, vuxna samt äldre. I 
arbetsgruppenJa finns representanter från kommunen och landstinget. 

En tjänstemanstyrgrupp föreslås med förvaltningschefer från kommunens 
barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning samt representanter 
från landstinget. 

En politisk styrgrupp föreslås medrepresentation från kommunens barn- och 
utbildningsnänmd, socialnänmd och vård- och omsorgsnämnd, landstinget 
representeras av utsedda ledamöter från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den 
politiska styrgruppen är av stor vikt f'ar att säkerställa prioriterade utveck
lingsområden samt en tydligare redovisning av arbetet till politiken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, 2015-02-09, BOU2015/48 m 2015.616 

- Samverkansavtal mellan Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län 
kring "Närvårdskoordinator" 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Muntlig nominering av representant i den politiska styrgruppen får 
närvårdssamverkan Håbo. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.1023 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 31 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/48 

Representanter till politisk styrgrupp för närvårdsverksamhet i 
Håbo, samverkan mellan Håbo kommun och Landstinget, 
Uppsala län 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Werner Schubert (S) till 
representant i den politiska styrgruppen for närvårdssamverkan Håbo. 

Beslutsexpediering 
Den valda 
Närvårdskoordinatorn får närvårdsverksamheten i Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1023 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 32 BOU 2014/10 

Val av ledamot till kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndennominerade den 7 januari 2015 (§ 9) Lennart 
Carlsson (M) tillledamot i kommunala handikapprådet under perioden 
2015-2018. 

Lennart Carlsson (M) har den 15 januari 2015 avsagt sig uppdraget med 
hänvisning till jävsituation. 

Mot denna bakgrund har barn- och utbildningsnämnden möjlighet att 
nominera annan ledamot till kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-09 BOU2014/10 nr 2015.621 

- Avsägelse av uppdrag, skrivelse från Lennart Carlsson (M), 2015-01-15 
- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sannnanträde (§ 9), 

2015-01-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Muntlig nominering av ledamot i kommunala handikapprådet under 
perioden 2015-2018. 

Beslut 

l. Tillledamot i kommunala handikapprådet under perioden 2015-2018 
nomineras Catherine Öhrqvist (M). 

Beslutsexpediering 
Den valda 
Kommunala handikapprådet 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1028 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/17 

Yttrande över förslag till it-policy, riktlinjer för styrning av it
verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens kansli, den 5 
december 2014, ombetts att yttra sig över fårslag till il-policy, riktlinjer får 
styrningavit-verksamhet och riktlinjer får informationssäkerhet. 

Yttrande över förslag till if-policy 
Policyn beskriver syftet och målsättning samt roller och ansvar får 
kommunens il-verksamhet. 

Förvaltningen anser att policyn väl motsvarar kraven på ett övergripande 
styrdokument inom il-området. 

Yttrande över förslag till riktlinjer för styrning av il-verksamhet 
lliktlinjer får styrningavit-verksamhet beskriver kommunens gemensamma 
infrastruktur. 

Förvaltningen delar riktlinjernas fårslag om att informationsansvaret ska 
ligga på den fårvaltning där informationen skapas. Förvaltningen delar 
också fårslaget om att il-relaterade projekt ska vara möjliga att styra och att 
projektets uppdragsgivare ska vara representerad i projektet styrgrupp. It-
tj ärrster bör, i enlighet med fårslaget, anpassas till en gemensam plattform 
för att vara tillgängliga till övriga system och där framtida anskaffning 
fungerar med befmtlig och planerad infrastruktur. 

Yttrande över förslag till riktlinjer för styrning av informationssäkerhet 
Håbo kommuns riktlinjer för informationssäkerhet utgör det övergripande 
dokumentet för hur informationssäkerheten ska regleras inom Håbo 
kommun. säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och 
anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Förvaltningen anser att de framtagna riktlinjerna för informationssäkerhet i 
Håbo kommun ger en heltäckande bild, där förvaltningen framför allt delar 
riktlinjemas krav på att förvaltningens verksamhetskritiska system skall ha 
en hög tillförlitlighet, hög tillgänglighet och uppfylla sekretesskrav. 
Förvaltningen delar också riktlinjemas syn på att det för dessa system är 
systemägaren som ansvarar för att systemsäkerhetsplaner upprättas. De två 
infmmationssäkerhetsinstruktioner som ingår som bilagor till riktlinjerna 
täcker väl in de laav som kan ställas på kommunens förvaltningar och 
användare. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 33 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

BOU 2015/17 

Yttrande över förslag till it-policy, riktlinjer för styrning av il
verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-05, BOU2015/17 nr 2015.563 
Förslag till !T-policy får Håbo kommun, 2014-12-05, KS2014/172 nr 
2014.3671 
Förslag till riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun, 2014-04-
30, KS2014/172 m 2014.3673 
Förslag till riktlinjer får styrning av !T-verksamhet, 2014-02-09, 
KS2014/172 nr 2014.3672 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla fårslag tillit-policy. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla fårslag till riktlinjer 
får styrning av il-verksamhet. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla fårslag till riktlinjer 
får informationssäkerhet 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 34 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

BOU 2015/16 

Werner Schubert (S) har besökt Öppet hus på Fridegårdsgymnasiet den 
21 januari 2015. 

Ordfåranden informerar om att han vill införa kontaktpolitiker, med 2-3 
politiker knutna till viss skola, under mandatperioden. 

Catherine Öhrqvist (M) undrar över fortsättningen får 
Skolutvecklingsrådet? Forumet där fåräldrarepresentanter från fårskola 
och skola under tidigare mandatperiod i skolnämnden träffat 
arbetsutskottets ledamöter och förvaltningsledningen vid ett par tillfållen 
per termin. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbilclningsnämnden noterar informationen. Barn
och utbildningsnämnden beslutar att återkomma till nämndens sammanträde 
i mars med fårslag på utformning av uppdrag får kontaktpolitiker. Även 
beslut om inrättande av Skolutvecldingsråd eller liknande fåräldraforum 
beslutas vid nämndens sannnarrträde i mars. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utfomming av uppdrag får 
kontaktpolitiker vid nämndens sammanträde i mars. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrättande av 
Skolutvecklingsråd eller liknande fåräldraforum beslutas vid nämndens 
sammanträde i mars. 
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( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 35 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

BOU 2014/5 

Barn- och utbildningsforvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 
har gett forvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, 2015-01-30, BOU2014/5 m 2015.425 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 
aktuell lista. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-25 

BOU 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en lista som redovisar 
remitterade motioner och medborgarförslag till nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2015-02-09, BOU2014/6 m 2015.623 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
remitterade motioner och medborgarförslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av remitterade 
motioner och medborgarförslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1053 
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