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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

selaeterare 

Ordförande 

Justerare 

Onsdagen den 25 mars, kl18.00, Fridegårdsgymnasiet, Bålsta 

Ordförande Lennart Carlsson (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Werner Schubert (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjubr (SD) 
Owe Fröjd (BåP) 

Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare för Anders Nilfjord 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Michaela Wängelin 
Johan Tolinsson (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson 
Nina Marminen (S), tjänstgörande ersättare för Ak:asya Randhav 

Cecilia Anna Rosrell (BåP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Annelie Högsund, förvaltningsekonom 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Catharina Wakim, tillförordnad rektor, Fridegårdsgymnasiet 
Anders Olsson, biträdande rektor, Fridegårdsgymnasiet 

Martina Nordlund, Lions Quest 
Anders Medin, Lions Quest 
Marianne Jansson Fredriksson, kursledare, Lions Quest 
Per-Erik Josefsson, Lions Club, Bålsta 
Carina Hesse-Bolin, Hälsoäventyret 
Caroline Olsson, Hälsoäventyret 

Werner Schubert 

Tisdagen den 31 mars, kl 16.00 

§§ 37-54 

Werner Schubert 



( 

( 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum :får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
:får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-03-25 

Datum :får 
2015-04-01 anslags nedtagande 2014-04-22 

Konununhuset, Håbo konunun 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 3 7 Information från förvaltningsledningen 

§ 38 Amnälan av delegationsbeslut 

§ 39 Amnälningsärenden 

§ 40 Månadsuppföljning februari 2015, Barn- och utbildningsnämnden 

§ 41 Revidering av gällande internbudget år 2015, Barn- och utbildningsnämnden 

§ 42 Ansökan om projektmedel från EU:s sociala fond (ESF) får förebyggande arbete mot 
skolavbrott 

§ 4 3 Elevpeng till Adolf Fredriks musikklasser 

§ 44 Årsrapport över tillsynen av fristående verksamheter 2014 

§ 45 Revisorernas granskning av kommunens studie- och yrkesvägledning 

§ 46 Lolcalfdrsöijning fårskola och skola i Håbo kommun 

§ 47 Val av ombud till NTA Produktion och Service ekonomiska fårenings årsstämma 2015. 

§ 48 Revidering av gällande delegationsordning får barn- och utbildningsnämnden 

§ 49 Riktlinjer får kontaletpolitiker inom barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2015-
2018 

§50 Skolutvecldingsråd och f<irskoleutvecklingsråd under mandatperioden 2015-2018 

§ 51 Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

§52 Information från nämndsledamöter 

§ 53 Uppdraglista 

§ 54 Remitterade motioner och medborgarförslag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 37 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/2 

Lions Quest informerar om stiftelsen och dess värdegrundsprogram, som 
de kommunala fårskoloma i Håbo kommun genomgått. Programmet, 
praktiseras i flera läuder i världen och vänder sig till persoual och 
barnielever i förskola, grundskola och gymnasiet. Programmet fokuserar 
på det sociala och emotionella läran det, som ett led i att öka elevernas 
självkännedom och självkänsla. 

Hälsoäventyret informerar om sin verksamhet. Alla elever i Håbo 
kommun bjuds in till Hälsoäventyret i årskurserna 2, 4, 6, 7 och 9 får att 
med stigande ålder lära sig mer om kropp, hälsa, vänskap, kärlek och 
sex. Man arbetar mycket med rekvisita och rollspel som ett led i att 
stärka eleverna i att våga stå upp får sina åsikter och visa varaudra 
respekt. 

Tillfördordnad rektor på Fridegårdsgymnasiet berättar om de olika 
frivilliga skolformerna som idag bedrivs på skolan. Gymnasiet har idag 
320 elever, Kämpe, enhet får elever med Asperberger eller diagnos inom 
autismspektrum har 75 elever. Övriga skolformer är gyrnnasiesärskolau, 
den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning får vuxna och 
svenska får invandrare (SFI). 

Biträdande rektor får Fridegårdsgymnasiet redogör får deu studiel
arbetslivsbakgrund får sökande som hittills inte beviljats plats på 
YrkesVux. Hittills i år är det 55 stycken som nekats plats på YrkesVux
utbildning. 

Ekonomeu redogör får berälmingen av de fyra pengnivåerna får elever 
på grundsärskolau. Nivåerna ligger till grund får deu prislista som 
används då andra kommuner placeras barn i Håbo kommuns särskola. 

Utvecldingsledaren/kvalitetscoutrollem berättar om hur 
Skoliuspektionens tillsyn av Håbo kommuns skolor går vidare efter att 
samtliga besök och intervjuer genomförts. Den 24 april2015 kommer 
Skolinspelctiouen att komma till Håbo kommun får en återfåring av 
resultatet av tillsynen. 

Förvaltningschefen informerar om Arbetsmiljöverkets inspektion av det 
systematiska arbetsmilj öarbetet i Hå bo kommuns skolor, som sker den 
30mars 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1564 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 37 BOU 2014/2 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1564 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 38 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BOU 2014/3 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2015-03-17, BOU2014/3 m 2015.1419 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-02, BOU2014/3 m 2015.1058 

Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-03-02 

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

'Hi a 
. bi#iei\i 

·. Beil!!iriif< P~tu.ffi .. l 
\. sa,;rJ,~;a~t ·· · 1låri41 · 

Beslut om mottagande av b am från aunan 
kommun (fria valet)<< Fulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

2015.394 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2015.579 
trafikforhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fardvägens längd (anvisade skola)<< 
Fulskydd », Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Skolsl<juts for<< Fulskydd » läsåret 2015/39 
2014/2015 
Beslut om att« Fulskydd >> tillhör 2015.626 
målgruppen for gymnasiesärskolan. Erfoderliga 
utredningar har legat till grund får denna 
bedömning., Anneli Ölnnan 

Utifrån erfordliga utredningar kring eleven 
bedöms<< Fulskydd >> << Fulskydd >> 
tillhöra målgruppen får gymnasiesärskolan., 
Anneli Ölnnan 

2015.634 

Utifrån erforderliga utredningar bedöms 2015.643 
eleveu<< Fulskydd >> tillhöra målgruppen får 
gymnasiesärskolan., Anneli Öhman 

BOU 2015-01-29 

2015-03-25 vs 
BOU 2015-02-09 

2015-03-25 vs 

BOU 2015-02-10 

2015-03-25 AN ÖHM 
BOU 2015-02-10 

2015-03-25 AN ÖHM 
BOU 2015-02-10 

2015-03-25 ANÖHM 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1573 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

: Jtifo 
j ~ri4~$~)MgJJ56t~g~~./·. 

Beslut om att eleven < < Fulskydd > > tillhör 
målgruppen for gymnasiesärskolan., Anneli 
Öhman 

Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/3 

:Rid· 
'])jari.;;;r' 

2015.644 

Beslut om intag av sökande vid senare tidpunkt 2015.658 
än vid utbildningens böljan, Catbarina Wakim 

Beviljad ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd >> till SV OK, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015.699 

Avslagen ansökan kommunal elev < < Fulskydd 2015.70 l 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.703 
> > till Sv ok, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.704 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.705 
>> till Svok, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.706 
>> till Svok, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.707 
>> till Medlearn Järfalla, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommnnal elev<< Fulskydd 2015.709 
>> till Upplands-Bro, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommnnal elev < < Fulskydd 2015.717 
>> till NTL Anders Olsson, biträdande rektor 

BOU 2015-02-10 

2015-03-25 AN ÖHM 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 EVAB 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-1 I 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-16 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-15 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-11 

2015-03-25 TOVE 
BOU 2015-02-15 

2015-03-25 TOVE 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr2015.1573 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

'Info • 
· · .År~ncGmeilm~. ne1~ll'lt' • · 

Avslagen aruökan konnnnnal elev<< Polskydd 
>> till Jensen, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnunal elev < < Polskydd 
>> till Astar, Anders Olsson, biträdande rektor 

( 
Avslagen ansökan kommunal elev < < Polskydd 
>> till Haninge kommun, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Ej beviljad ansökan kommunal elev<< 
Pnlskydd» till SVOK, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad kommunal elev < < Polskydd > > till 
Häbo SFI, Anders Olsson, biträdande rektor 

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

Avslagen ansökan kommunal elev<< Polskydd 

t 
>> till Style Edncation Nacka, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Polskydd 
>> till Lernia Västerås, Anders Olsson, 

( 
biträdande rektor 

A vsalgen ansökan konnnnnal elev < < Polskydd 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Polskydd 
> > till Sv ok, Anders Olsson, biträdande rektor 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/3 

'Hid.' . 
~iii\enr. 
2015.718 

2015.719 

2015.720 

2015.721 

2015.722 

2015.727 

2015.734 

2015.737 

2015.738 

2015.741 

• BesLmsf 
<s~'!.iiliti.ak 

BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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2015-02-12 

TOVE 
2015-02-12 

TOVE 
2015-02-15 

TOVE 
2015-01-22 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-12 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 

Nr2015.1573 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

:Mo 

. Äf~liåe1TI~~g,belegat/ 
Avslagen ansökan k:onnnunal elev<< Pulskydd 
>> till Hermods Stockholm, Anders Olsson, 

( biträdande rektor 

Ej beviljad ansökan konnnunal elev<< 
Pillskydd >> till Kunskapsgymnasiet 
Stockholm, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pillskydd 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnuual elev<< Pulskydd 
>> till Svok, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad konnnunal elev<< Pulskydd >> till 
NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande rektor 

( Beviljad ansökan konnnunal elev<< Pillskydd 
>> till SV OK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pillskydd 

( >> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 
>> till Svok, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Pillskydd 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev << Pillskydd 
>> till Moa Lärcentrnm Huddinge, Anders 
Olsson, biträdande rektor 

EXPEDIERAD 

CL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/3 

Hid•· 
;J5;;ffie& 
2015.742 

2015.743 

2015.750 

2015.751 

2015.752 

2015.753 

2015.754 

2015.769 

2015.770 

2015.771 

2015.772 

BesLiiist · 
§~,ct~F 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

På~ : .. :: 

;Handl :1 

2015-02-16 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-11 

TOVE 
2015-02-16 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-12 

TOVE 
2015-02-03 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 

Nr2015.1573 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

( 

( 

JUSTERARE 

CL 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/3 

2015-03-25 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

TOVE 

Nr2015.1573 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

A vs lagen ansökan korrununa1 elev < < Fnlskydd 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdaode rektor 

Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/3 

.·llid' 

2015.821 

Avslagen ansökan konnnunal elev<< Fnlskydd 2015.822 
>> till SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen ansökan korrununal elev<< Pnlskydd 2015.823 
>> till Håbo, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fnlskydd 2015.824 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan korrununal elev<< Fnlskydd 2015.825 
>> till Jensen Stockbolm, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fnlskydd 2015.826 
> > till Linne Uppsala, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslag ansökan kommnnal elev<< Fulskydd 2015.834 
>> h11 SVOK, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksambet 2015 utanför Håbo kommnn. Löa 
Skola Ekonomisk Förening., Hans Elmehed 

Grundbelopp fristående verksambet 2015. Löa 
Skola Ekonomisk Förening 
Återbetalning av fritidahemsavgift., << 
Fulskydd>> 
Återbetalning av fritidshemsav gift. 
Beviljad ansökan korrununal elev < < Fnlskydd 
> > till Enköping, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Delvis beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd » till Hå bo vux, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

2015.857 

2015/80 

2015.877 

2015/85 
2015.879 

2015.882 

;f!esJ1nst . .• 
· s~ihtW:.dit ·. 

BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

P•~<· • 
~J 

ffan,dl..·. 
2015-02-19 

TOVE 
2015-02-19 

TOVE 
2015-02-19 

TOVE 
2015-02-19 

TOVE 
2015-02-19 

TOVE 

2015-02-19 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 
2015-02-27 

HAELM 

2015-02-23 

SM 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 

Nr2015.1573 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

!.Jiifo 
! Åi-e~ift&riilikt·b:~i~~~fc<. w··· 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till Håbo vnx, Anders Olsson, biträdande 

{ rektor 
• 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till Håbo vnx, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
> > till NTI -skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Delvis beviljad ansökan kommunal elev<< 
Fulskydd >> till NTI-skolan, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev « Fulskydd 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

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

Beviljas ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> till Håbo, Anders Olsson, biträdande rektor 

Beviljad ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd >> till SFI, Anders Olsson, 
biträdande rektor 

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

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 
>> tilll Stockholm, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

EXPEDIERAD 

CL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/3 

. ,fti([ 

Biaileni 
2015.883 

2015.885 

2015.886 

2015.887 

2015.888 

2015.889 

2015.890 

2015.891 

2015.892 

2015.893 

2015.894 

2015.895 

• . -~~sl/in•FC < 
Sa 1\itrlt.lila.t . 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 
BOU 

2015-03-25 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·r>å~f.'/ l'Ioiåtfr.: .. 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 

2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-23 

TOVE 
2015-02-13 

TOVE 

Nr2015.1573 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Avslagen konnnunal elev < < Pulskydd > > till 
NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen kommunal elev < < Pulskydd > > till 
NTI, Anders Olsson, biträdande rektor 

Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/3 

2015.955 

2015.956 

Avslagen kommunal elev Rask,<< Pulskydd>> 2015.959 
till Stockbolm, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen kommunal < < Pulskydd > > till NTI, 2015.960 
Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen kommunal elev<< Pulskydd >> till 2015.961 
komvux Håbo, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen kommunal elev<< Pulskydd >> till 2015.963 
SFI Solna, Anders Olsson, biträdande rektor 

Avslagen kommunal elev < < Pulskydd > > till 20 15.964 
Lernia Stockbolm, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen kommunal elev<< Polskydd >> till 2015.965 
Komvux Stockbolm, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagenkommunal elev<<Pulskydd>> till 2015.967 
Komvux Bålsta, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen kommunal elev<< Pulskydd >> till 2015.968 
Lernia Stockbolm 

Avslagenkommunal elev<<Pulskydd>> till 2015.969 
Komvux Hå bo, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen interkonnnunal elev<< Polskydd >> 2015.973 
till Håbo Vux, Anders Olsson, biträdande rektor 

JI~sl;ii:i~t > p~tJlf!l ,; <··• 
~a~.å;;t • H~liilt• 
BOU 2015-02-26 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-20 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-26 

2015-03-25 VlNCENT 
BOU 2015-02-26 

2015-03-25 VINCENT 
BOU 2015-02-23 

2015-03-25 VINCENT 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2015.1573 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 38 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/3 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 39 

Anmälningsärenden 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

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 stnderas individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, ärende 5, 2015-03-17, BOU2014/4 nr 2015.1422 

Tjänsteslaivelse, 2015-03-02, BOU2014/4 nr 2015.1059 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-03-02 

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

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1577 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/7 

Månadsuppföljning februari 2015, Barn- och utbildnings
nämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar 2015 års första månadsupp
följning inklusive helårsprognos där driftredovisningen visar på ett 
prognosliserat underskott om 6,5 mkr. Förskoleverksamhet visar ett 
preliminärt underskott på ca l, 7 mkr beroende på minskat barnantal. 
skolenheterna har förbättrat sina prognoser men visar för närvarande ett 
underskott på ca 5,1 rnlcr. Åtgärder pågår för att minska underskotten inför 
läsåret 2015/16. 

Beräkningen av underskottet innehåller ett antal osäkra faktorer. Dessutom 
har både budget och bokslut 2013 överlclagats av friskolasom begär 
kompensation, och eftersom kostnadsberäkning pågår har inte hänsyn till 
detta tagits i prognosen. Inte heller har eventuell kompensation for 2014 års 
underskott medräknats i prognosen då bokslutet 2014 inte har behandlats av 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-19, BOU2014/7 m 2015.1476 

- Månadsuppföljning feb 2015, Barn- och utbildningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
månadsuppföljning för februari 2015 och uppdrar till förvaltningen att 
genomföra förändringar som ska leda till en budget i balans 2015. 

Werner Schubert (S): Barn- och utbildningsnämnden godkänner 
redovisningen av månadsuppföljning för februari 2015 och uppdrar enligt 
skolnämndens beslut 2014-12-08 (§ 86) att uppdra till förvaltningen att 
genomföra förändringar som ska leda till en budget i balans 31 december 
2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
månadsuppföljning för februari 2015 och uppdrar till förvaltningen att 
genomföra förändringar som ska leda till en budget i balans 2015. 
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( 

( 
' 

( 
\ 

HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §40 BOU 2014/7 

Forts. 

Månadsuppföljning februari 2015, Barn· och utbildnings
nämnden 

Reservationer och särskilda yttranden 
Werner Schubert (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Tommy Berglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Werner 
Schuberts förslag. 

Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Werner 
Schuberts förslag. 

Nina Marminen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Werner 
Schuberts förslag. 

"Vi anser att det ger alltför vittgående konsekvenser för kommunens skolor, 
personal och barn att nå en budget i balans redan 2015. Vi föreslår att 
nämnden tillförs nödvändiga medel för att följa en handlingsplan för budget 
i balans 2016-12-31, enligt skolnämndens beslut 2014-12-08". 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1578 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 41 BOU 2015/125 

Revidering av gällande internbudget år 2015, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
I årsbokslutet 2014 framkom att det finns en snedfördelning av budgeten 
mellan de centrala budgetposterna och enheternas budget. Det var stora 
överskott centralt samtidigt som enheterna hade stora budgetunderskott. 

För att försöka komma till rätta med detta har en genomlysning gjorts av de 
centrala posterna i budgeten 2015. Syftet har varit att fördela medlen från de 
centrala budgetposterna till fårskole- och skolenheterna och samtidigt rätta 
till snedfördelningen i budgeten. 

Genomlysningen har resulterat i att 4 mlrr av de centralt budgeterade 
kostnaderna kan omfördelas till enheterna. 

• Köp och sälj, annan kommun3,2 mkr 
• Skolskjuts 0,6 mkr 
• Nämnd 0,2 mkr 

I huvudsak kommer omfördelningen att göras inom grundskoleverksam
hetens budgetram men posten ''köp och sälj, annan kommun'' består även av 
800 tkr avseende förskola och dessa pengar föreslår förvaltningen ska 
omfördelas till kommunens förskolor med motsvarande belopp. De 200 tlrr 
som idag fmns i nämndens budgetram föreslår förvaltningen ska omfördelas 
till grundskoleverksamheten budgetram. Omfördelningen av budgeten 
innebär inte att nämndens totala underskott minskar utan enbart att 
förskolomas och grundskolornas underskott minskar samtidigt som 
överskottet på de centrala budgetposterna minskar med motsvarande belopp. 

Sedan tidigare har även l mlrr från gymnasieskolan omfördelats till en 
central post inom grundskolans verksamhet vilket innebär att totalt 5 mlrr 
kan omfördelas från centrala budgetposter till kommunens fårskolor och 
skolor. Medlen kommer att fårdelas till enheterna i form av särskilda 
insatser får barn och elever med omfattande behov av stöd. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2015-03-17, BOU2015/125 m 2015.1423 

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

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN\NG Nr 2015.1581 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 41 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2015/125 

Revidering av gällande internbudget år 2015, Barn· och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetomfördelningen från 
de centrala posterna till skolenheterna inom grundskolans budgetram på 
4 mkr, från de centrala posterna till fårskaleenheterna inom fårskolans 
budgetram på 800 tkr och mellan nämndens budgetram och 
grundskolans budgetram på 200 tkr. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2015.1581 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2015/95 

Ansökan om projektmedel från EU:s sociala fond (ESF) för 
förebyggande arbete mot skolavbrott 

Sammanfattning 
Inom BU :s sociala fonder (ESF) finns från 2015 möjlighet att söka medel 
får projekt som avser att minska avhopp från gymnasieskola samt bidra till 
att unga som redan hoppat av gymnasieskola återgår till studier alternativt 
närmar sig/kommer in på arbetsmarknaden. Projekten ska riktas mot 
deltagare mellan 15-24 år. 

Projektmedel söks gemensamt får kommunerna i region Östra 
Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och 
Östergötland). Regionfårbundet Uppsala har samordnat projektansökningar 
får kommunerna i Uppsala län. 

Projekten kan som tidigast bölja den l september 2015 och inleds med en 
analysfas-och planeringsfas på 4 månader. I samband med att projektet 
övergår till genomfårandefasen kommer en noggrannare beskrivning av 
projektinnehållet göras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har med utgångspunkt från de laiterier 
som ESF fastställt samt de lokala utvecldingsområdena som identifierats i 
Håbo kommun tagit fram ett fårslag på projektansökan. Utgångspunkter i 
Håbo kommuns ansökan är att det nuvarande aktivitetsansvaret ska skötas 
av en ungdomscoach som även ska arbeta uppsökande och förebyggande. 
Tjänsten som ungdomscoach kommer finnas kvar även efter att projektet 
avslutats. 

Ett viktigt fokusområde får projektet blir att genom utbyggd och fördjupad 
samverkan mellan myndigheter få möjlighet att bättre binda samman 
tillgängliga resurser och insatser runt de barn och unga som tillhör 
målgruppen får projektet. 

Projektansökan presenteras parallellt får godkännande i både socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 

Beslut från ESF fårväntas komma under sommaren. Relaytering av 
ungdomscoachen pågår. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2015-03-17, BOU2015/95 nr 2015.1424 

Tjänsteslaivelse, 2015-03-03, BOU2015/95 nr 2015.1085 

Projektbeskrivning får lokala insatser i skolavbrottsprojektet Östra 
Mellansverige, BOU2015/95 nr 2015.1160 
Projektbudget, 2015-03-26, BOU2015/95 nr 2015.1562 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §42 BOU 2015/95 

Forts. 

Ansökan om projektmedel från EU:s sociala fond (ESF) för 
förebyggande arbete mot skolavbrott 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om projektmedel till 
ESF för projektet Hitta vägen Håbo. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §43 BOU 2015/87 

Elevpeng till Adolf Fredriks musikklasser 

Sammanfattning 
Ungefar var fjärde år antas en till två elever från Håbo kommun till Adolf 
Fredriks musikklasser. En elev kan inte bö:rja på AdolfFredrik utan att göra 
ett antagningsprov. Provet är sedan avgörande for om barnet erbjuds plats 
på skolan eller inte. 

Bakgrunden till ärendet är att Adolf Fredrik har en högre ersättning än en 
normal sko ]peng. Håbo kommun har varit i kontakt med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) i frågan om ersättning till AdolfFredrik 
vid flera tillfallen. Detta utifrån att frågan aktualiseras när elever från Håbo 
blivit antagna till Adolf Fredrik, påbö:rjat sin skolgång och AdolfFredrik 
vill fakturera sin högre skolpeng och Håbo kommun endast ger 
interkommunal ersättning utifrån hur kommunen fordelar resurser till sin 
egen grundskola. 

Inför årets antagning har AdolfFredrik kontaktat Håbo kommun i frågan 
och även gjort en rättslägesutredning. Rättslägesutredningen visar precis det 
som Håbo kommun har påtalat genom åren att elever som går där tas emot 
enligt l O kap 27 § och inte enligt 25 §. skollagens l O kap 25 § medger 
mottagande kommunen att få den interkommunala ersättning som motsvarar 
kommunens kostnader. Rättslägesutredningen visar dock att ur 
"interkommunalrättsligt" hänseende är utbildningen vid Adolf Fredrik som 
vilken annan utbildning som helst, och eleverna ska därför anses vara 
mottagna enligt skollagens l O kap 27 §. 

Rättslägesutredningen visar vidare att Stockholms stad kan neka elever från 
annan kommun som söker till AdolfFredrik enligt l O kap. 27 § skollagen, 
det vill säga efter önskemål av vårdnadshavare. Detta gäller även om Adolf 
Fredrilc tillämpar fardighetsprov som grund för antagning. 
Rättslägesutredningens slutsats är att villkora antagningsbeskedet med att 
hemkommunen måste betala full ersättning. Gynnande förvaltningsbeslut 
kan återkallas med stöd av forbehåll i beslutet. Elever och vårdshavare som 
söker utbildningen bör dock så snart som möjligt få information om att 
antagningen är villkorad på detta sätt och en elev vars kommun man vet inte 
betalar, bör inte heller kallas till fardighetsprov. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av att det är få elever från Håbo 
kommun som antas till AdolfFredriks musikklasser att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om att betala AdolfFredriks elevpeng i 
interkommunal ersättning. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 9, 2015-03-17, BOU2015/87 m 2015.1425 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-24, BOU2015/87 m 2015.919 

Rättslägesutredning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1587 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §43 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2015/87 

Elevpeng till Adolf Fredriks musikklasser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Barn- och utbildningsnämnden tackar for informationen 
och överlåter till delegaten att fatta beslut for de elever från Håbo kornmun 
som antas vid Adolf Fredriks musikklasser. 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tackar for informationen och överlåter 

till delegaten att fatta beslut for de elever från Håbo kornmun som antas 
vid Adolf Fredriks musikklasser. 

Beslutsexpediering 
Delegaten 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 44 BOU 2015/24 

Arsrapport över tillsynen av fristående verksamheter 2014 

Sammanfattning 
I plan får tillsyn av fristående verksamheter 2014 framgår att barn- och 
utbildningsförvaltningen under året skulle utöva tillsyn av Vikingens 
förskola, Täppans fårskola och Trollflöjtens förskola. 

Vildngens förskola lade under 2014 ned sin verksamhet och Trollflöjtens 
förskola meddelade att man avsåg att avveckla huvudmannaskapet och att 
en ny huvudman skulle ansöka om att bedriva förskoleverksamhet i 
Trollflöjtens lokaler. Därmed var det inte längre aktuellt med tillsyn av 
varken Vildngens förskola eller Trollflöjtens förskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte haft anledning att genomföra 
någon rilctad tillsyn under 2014. 

Den tematiska tillsynen 2014 skulle enligt planen för tillsyn avse trygghet 
och säkerhet i fårskolan och i den pedagogiska omsorgen. Med anledning av 
personalsituationen fanns inte resurser till att genomfåra den tematiska 
tillsynen. 

Av årsrapporten framgår att den tillsyn som genomfördes av Täppans 
förskola under 2014 visar att förskolan bedriver en verksamhet som erbjuder 
barnen en god omsorg som utgår från barnens behov. Förskolan bedöms ha 
en mängd styrkor kopplade till bl.a. samverkan med föräldrar, 
utomhusmilj ön, främjande av social gemenskap och förberedelse inför 
fortsatt utbildning. 

Tillsynen visade också att verksamheten på förskolan hade brister på ett 
antal områden. Barn- och utbildningsförvaltningen riktade dårför ett 
föreläggande och en anmärkning mot huvudmannen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att Täppans förskola AB i 
den redovisning som inkommit tydligt redovisar de åtgärder som vidtagits 
för att avhjälpa de påtalade bristerna. Åtgärderna motsvarar laaven i det 
föreläggande och den anrnärlcning som riktades mot förskolan i 
tillsyns beslutet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bmn- och utbildnings
nämnden vid sitt sammanträde den 25 mars 2015 beslutar att tillsynen av 
Täppans fårskola avslutas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1615 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §44 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2015/24 

Arsrapport över tillsynen av fristående verksamheter 2014 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, BOU2015/24 m 2015.1426 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-02, BOU2015/24 m 2015.926 
Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter- förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, SKN 2012.2686 
Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2014, 2013-11-19, SKN 
2013/256 m 2013.4637 
Beslut i tillsynsärende för fristående verksamhet Täppans förskola, 
2014-10-23, SKN 2014/124 m 2014.4426 
Vägledning till Täppans förskola AB, 2015-03-02, BOU 2015/84 m 
2015.911 
Avslut av tillsyn av Täppans förskola, 2015-03-02, BOU 2015/84 m 
2015.924 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnänmden godkänner barn- och 
utbildningsförvaltningens årsrapport över tillsynen av fristående 
verksamheter 2014 och lägger rapporten till handlingarna. 

JUSTERARE 

Beslut 
l. Barn- och utbildningsnänmden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens årsrapport över tillsynen av fristående 
verksamheter 2014 och lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutsexpediering 
Täppans förskola AB 
International Swedish School AB 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Utvecklingsledaren för förskolan 
Handläggarenlutredaren i ärendet 
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rrJ1 HÅBO te' KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2015/88 

Revisorernas granskning av kommunens studie- och 
yrkesvägledning 

Sammanfattning 
Pwc har på kommunens revisorers uppdrag granskat studie- och yrkesväg
ledillngen i kommunen. Revisionsfrågan som granskningen ska ge svar på är 
om ansvariga nämnders styrning av studie- och yrkesvägledningen varit och 
är ändamålsenlig. 

Granskningen visar bland annat att mål får verksamheten inte finns 
formulerade. Den handlingsplan som finns är inte implementerad, men en 
översyn har påbö:tjats som ska resultera i en ny plan. Dessutom anger 
gransleningen att en samlad uppföljning saknas. Sammantaget leder detta till 
att ansvarig nämnds styrning inte kan anses vara ändamålsenlig. Revisionen 
vill höra vilka åtgärder som nämnden avser att vidta senast den l O april 
2015. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar får närvarande med att till 
nämndens sammanträde i juni fårdigställa en handlingsplan får Studie- och 
yrkesvägledningen. I denna handlingsplan finns mål och aktiviter angivna 
får verksamheten och som uppfyller läroplanen. Förvaltningen avser att 
under hösten 2015 implementera riktlinjerna och de aktiviteter som nämns i 
planen. I årsredovisningen får 2015 följs upp hur de sarulade resurserna 
inom studie- och yrkesvägledning används. I samband med budgetprocess 
2016 kommer förvaltningen att lägga fårslag till nämnden avseende 
framtida studie- och yrkesvägledning. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 11, 2015-03-17, BOU2015/88 m 2015.1427 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-25, BOU2015/88 m 2015.933 
Revisionsrapport över studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun, 
BOU2015/88 m 2015.932 

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

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden tar del av revisionsrapporten angående 
leorumtmens studie- och yrkesvägledning. 

2. Barn- och utbildillngsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i juni 2015 lägga ett fårslag till handlingsplan 
med mål och aktiviteter enligt revisionsrapportens intentioner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

c 

BOU § 45 BOU 2015/88 

Forts. 

Revisorernas granskning av kommunens studie- och 
yrkesvägledning 

3. Uppfoljning av de samlade resurserna inom studie- och yrkesvägledning 
och hur de används ska ske i årsredovisning 2015 och därefter i 
skolomas årliga kvalitetsredovisningar eller motsvarande 
läsårsuppfoljningar. 

Beslutsexpediering 
Håbo kommuns revisorer 
Barn- och utbildningsforvallningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen, for kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 46 BOU 2015/18 

Lokalförsörjning för förskola och skola i Håbo kommun 

Sammanfattning 
skolnämnden har den 4 november 2011 (§ 17) gett förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en långsiktig plan får fårskol e- och skollokalbehovet 

I avvaktan på kommunens bostadsfårsötjningsprogram redovisade 
förvaltningen våren 2013 de framtida lokalbehov som förvaltningen stod 
inför i en lokalfårsötjningsrapport. 

Kommunfullmäktige antog bostadsprogranrmet i december 2014. 
Förvaltningen planerar att med utgångspunkt från bostadsfårsötjnings
progranrmet justera och uppgradera förvaltningens lokalfårsötjningsrapport 
till en plan. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 12, 2015-03-17, BOU2015/18 m 2015.1428 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25, BOU2015/18 m 2015.566 

Kommunens bostadsprogram 
Barn- och utbildningsförvaltningens lokalfårsötjningsrapport 

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

Beslut 

l. 

2. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till 
nämndens sanrmanträde i juni återkomma med en presentation av 
fi·amtagen lokalfårsötjningsplan. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2015/92 

Val av ombud till NTA Produktion och Service ekonomiska 
förenings årsstämma 2015 

Sammanfattning 
Nämnden skall utse ombud och ersättare till föreningen NT A Produktion 
och Service årliga stämma i maj 2015. 

NTA står förNaturvetenskap och telmik för alla och är ett skolprojekt med 
syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset hos både elever och lärare. 
Projektet riktar sig i första hand till elevgrupper fråu förskolan till skolår 6. 
NTA drivs gemensamt av KV A, Kungliga vetenskapsakademien och IV A, 
Kungliga ingenj örsvetenskapsalcademien i samarbete med kommuner runt 
om i Sverige. Den l O juni 2003 beslutade bildningsnämnden om 
medlemskap i föreningen NTA Produktion och Service samt valde ett 
ombud till den konstituerade stämman. Förra året utsågs Lennart Eriksson, 
utvecklingsledare till ombud och Linda Lindhohn, NTA-samordnare till 
ersättare. Till behandling föreligger att utse ett ombud och en ersättare för 
ombudet till fåreningens ordinarie årliga fåreningsstämma 2015. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 13,2015-03-17, BOU2015/92 nr 2015.1429 
- Tjänsteskrivelse, 2015-03-02, BOU2015/92 nr 2015.1063 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lennart Eriksson, 
utvecklingsledare, utses som ombud och Marie Norelius, samordnare får 
NTA, utses som ersättare till NTA Produktion och Service årliga stämma i 
maj 2015. 

Beslut 
l. Lennart Eriksson, utveck:lingsledare, utses som ombud och Marie 

Norelius, samordnare för NTA, utses som ersättare till NTA Produktion 
och Service årliga stämma i maj 2015. 

Beslutsexpediering 
Ombudet 
Ersättaren 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2014/14 

Revidering av gällande delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Förvaltillngen fareslår vissa ändringar och tillägg i gällande 
delegationsordning for barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen fareslår att barn- och utbildningsnämnden antar fcireslagna 
ändringar i delegationsordningen, att gälla från och med l april2015. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2015-03-18, BOU2014/14 m 2015.1461 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-18, BOU2014/14 m 2015.1461 
Förslag till revidering av gällande delegationsordning, 2015-03-18, 
BOU 2014114 m 2015.1449 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfciranden: Barn- och utbildningsnämnden antar fcireslagna ändringar i 
delegationsordningen, att gälla från och med l april20 15. 

Owe Frööjd (BåP): Tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge fcirvaltningschef delegation på att utse ombud till NTA Produktion 
och Service ekonomiska forenings årsstämma. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar fcireslagna ändringar i delegations
ordningen, att gälla från och med l april20 15. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge fcirvaltillngschef delega
tion på att utse ombud till NTA Produktion och Service ekonomiska 
forenings årsstämma. 

Beslutsexpediering 
Delegaterna 
Administratörerna inom forskola och skola 
Barn- och utbildningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

c 

BOU §49 BOU 2015/97 

Riktlinjer för kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
För att forbättra kommunikationen kommer barn- och utbildningsnämnden 
att under mandatperioden 2015-2018 utse kontaktpolitiker for kommunens 
forskolor och skolor. 

Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om riktlinjer for 
kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämnden, mandatperioden 2015-
2018. 

Uppdraget som kontaktpolitiker inoebär bl. a. att vara brobyggare mellan 
vårdnadshavare, barn- och elever, verksamhet och politisk organisation. 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse vilka ledamöter och ersättare 
som ska foreträda som kontaktpolitiker for vilken forskola/sko la. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-17, BOU2015/124 m 2015.1437 

- Riktlinjer for kontalctpolitiker, 2015-03-17, BOU2015/124 m 2015.1431 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (BåP): Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till 
forvallningen for ett fortydligande av uppdraget som kontaletpolitiker inom 
barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018. 

Ordforanden: Tilläggsyrkar att ledamöter och ersättare meddelar 
nämndsekreteraren vilka forskolor/skolor de önskar vara kontaktpolitiker 
for. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till forvallningen 
for ett fortydligande av uppdraget som kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018. 

2. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare meddelar 
nämndsekreteraren vilka förskolor/skolor de önskar vara 
kontalctpolitilcer for. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 49 BOU 2015/97 

Forts. 

Riktlinjer för kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018 

Beslutsexpediering 
Ledarnöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer och rorskolechefer i kommunala och fristående verksamheter i 
Håbokommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-25 

BOU 2015/97 

skolutvecklingsråd och förskoleutvecklingsråd under 
mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden avser att fortsätta den fåräldrasamverkan 
som under föregående mandatperiod benämndes Skolutvecklingsrådet, 
tidigare kallat Centrala fåräldrarådet. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet den 9 mars 2015 enades utskottet 
om att föreslå ett skolutvecklingsråd och ett fårskoleutvecklingsråd får att 
ge verksamhetsområdena varsina forum. 

Arbetsutskottet föreslår att råden håller varsitt möte per termin och att en 
utvärdering av råden sker inför 2016. 

Beslutsunderlag 

- Föredragningslista ärende 16, 2015-03-18, BOU2015/97 m 2015.1451 

- Tjänsteskrivelse, 2015-03-18, 2015-03-03, BOU2015/97 m 2015.1119 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Berglund (S): Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet 
och ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra syftet med skolutvecklings/
fårskoleutvecklingsråd. 

Catherine Öhrqvist (M): Bifaller Tommy Berglunds fårslag och 
tilläggsyrkar att tills dess beslut fattats av barn- och utbildningsnämnden 
bjuda in fåräldrarepresentanter till möte med skolutvecklingsrådet enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
l. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet och ger 

förvaltningen i uppdrag att tydliggöra syftet med skolutvecldings/
fårskoleutvecldingsrådet. 

2. Skolutvec!dingsrådet håller cirka två möten per t=in. Mötena 
protokollfårs och anslås på kommunens hemsida. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsnämndens AU 
Förvaltningschefen 
Utvecklingsledare/kvalitetscontrollers 
Föräldraråden i kommunens fårskolor och skolor 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU §51 BOU 2015/34 

Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till en utbildningsdag för 
ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Under 
dagen gås skollag och övriga författningar, regler, ekonomi m.m. igenom. 

Tid: Fredagen den 8 maj, kl 09.00-15.00. 
Plats: Övergranssalen 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2015 enades utskottet om att 
föreslå att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott representerar 
nämnden vid vårens verksamhetsbesök i kommunens kommunala och 
fristående förskolor och skolor. 

Vid barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet tillfOrs inbjudan 
till nämndens ordinarie ledarnöter och ersättare den 24 april 2015, då 
Skolinspelctionens återför resultatet av tillsyn av Håbo kommuns skolor 
2015. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 17, 2015-03-17, BOU2015/34 m 2015.1440 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utbildningsdag för ordinarie 
ledarnöter och ersättare enligt förvaltningens förslag. 

2. Barn- och utbildningsnämnden utser barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att delta vid de olika verksamhetsbesöken i kommunens 
förskolor och skolor. 

3. Barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare bjuds 
in att närvara den 24 april 2015, då skolinspektionen återför resultatet 
efter tillsyn av Håbo kommuns skolor 2015. 

4. Besöken återrapporteras vid nästkommande nämndsarnrnanträde. 

Beslutsexpediering 
Berörda i barn- och utbildningsnämnden 

1 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU §52 

Information från nämndsledamöter 

Sammanfattning 

BOU 2015/16 

Ordforanden redogör for sin och forvaltningschefens deltagande på 
konferens kring Den socioekonomiska kalkylmodellen. 

Ordforanden informerar om att arbetsutskottet hittills gjort 
verksamhetsbesök på Gröna Dalenskolan och Futurum. Efter besök på 
samtliga forskolor och skolor kommer nämnden att använda underlaget 
till prioriteringar infor 2016. 

Ordforanden har tillsammans med forvaltningschefen deltagit på möte 
med Familjecentralen, som samlar kompetens från landstinget, 
kommunen och kyrkan kring barn- och familj på ett ställe. Idag bedriver 
man verksamhet i Bålsta. önskemål finns om att hitta lämplig lokal for 
att öppna Familjecentral även i Skok!oster, som kan integreras med 
nuvarande Öppna forskolalL 

Ordforanden informerar om invigning av slottsbackens forskola i 
skoldoster och besök på forskolemässan den 17 mars. 

Under kommande helg kommer musikskolans vänorter att samlas i 
Bålsta for gemensamma aktiviteter och musikarrangemang. Ordforanden 
kommer närvara och redogöra mer från detta vid nämndens 
sammanträde i maj. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen. 
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KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §53 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

BOU 2014/5 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 20,2015-03-17, BOU2014/5 m 2015.1441 

- Uppdragslista, 2015-03-02, BOU2014/5 m 2015.1061 

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

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisi:tingen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU §54 BOU 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 21, 2015-03-17, BOU2014/6 m 2015.1442 
Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2015-03-02, 
BOV 2014/6 m 2015.1062 

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

Beslut 

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