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§ 136 Dnr 2014/00002  

Information från förvaltningsledningen 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning  

 Anders Karlsson, organisationskonsult/handledare från IGOR-R 

(Organisation, Grupp, Individ-Relationer), presenterar resultatet av 

uppdraget att utreda elevers placering i särskilda undervisningsgrupper i 

Håbo kommun. Rapporten behandlas av nämnden under § 142. 

 Förvaltningschefen informerar om nuläge och prognos för nästa termin 

vad gäller ensamkommande och asylsökande barn- och ungdomar och 

deras skolplacering. Nuläge och prognos kommer att delges nämnden 

vid varje sammanträde. 

 Förvaltningschefen redogör efter BunSam, förvaltningens centrala 

samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De ärenden som 

nämnden för dagen har att fatta beslut om har varit informationsärenden 

och inte föremål för partsamverkan. 

 Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern redogör för Skolverkets beslut 

om statsbidrag läsåret 2015/16.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 3, 2015-12-02, BOU 2014/2 nr 19761 

 Skolverkets beslut om tilldelning av statsbidrag för de lägre årskurserna 

i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning 

(Lågstadiesatsningen) läsåret 2015/16 

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

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 137 Dnr 2014/00003  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning  
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 får ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 

däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Aktuella delegationsbeslut perioden 2015-10-06--2015-11-08 gäller: 

 Beslut om skolskjuts – anvisad skola 

 Placering i fritidshem pga familjesituation 

 Beviljat önskemål förlängd studietid 

 Beviljat önskemål om ändrad studieplan 

 Beviljad ansökan vux Håbo Kommun 

 Avslagen ansökan vux Håbo Kommun 

 Beviljad ansökan SFI håbo Kommun 

 Anpassad studiegång 

 Avslagen ansökan vux SVOK 

 Avslagen ansökan vux NTI- Skolan 

 Avslagen ansökan vux, yrkesplugget 

 Beviljad ansökan vux Upplands-Bro 

 Beslut om mottagande av barn från annan kommun i 

förskola/pedagogisk omsorg (särskilda skäl) 

 Beviljad ansökan SFI Håbo Kommun 

 Beslut kommunalt vårdnadsbidrag 

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 4, 2015-12-02, BOU 2014/3 nr 19465 

 Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-11-18 

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

lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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§ 138 Dnr 2014/00004  

Anmälningsärenden 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

anmälningsärendena till handlingarna.  

Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av de incidentrapporter som 

enligt skollagen ska anmälas till huvudmannen. Övriga inkomna beslut och 

handlingar som kan vara av intresse för barn- och utbildningsnämnden e-

postas till ledamöterna så snart de inkommit.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 5, 2015-12-02, BOU 2014/4 nr 19766 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-16, BOU 2014/4 nr 19805 

 Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-11-18 

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

lägger anmälningsärendena till handlingarna.    

______________ 
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§ 139 Dnr 2014/00007  

Månadsuppföljning oktober 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning oktober 

och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning och kommunala musikskola. 

Barn och utbildningsnämnden har förbättrat sin prognos sedan 

delårsbokslutet och redovisar nu ett resultat enligt budget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-27, 2014/7 nr 19633 

 Månadsuppföljning oktober 2015, barn- och utbildningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning 

oktober och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichefen 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 140 Dnr 2015/00885  

Reviderad prislista för 2016 

Paragrafen omedelbart justerad 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 141 Dnr 2015/00857  

Attesträtt 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2016 

med ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 107, enligt bilaga. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2016 med ansvarskodsintervallet 

5000-6999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380, 3150, 

3155, 330 och 4000-4999, enligt bilaga.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2016, och 

syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som 

ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 

styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 

tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bl.a. att nämnd 

delegerar till förvaltningschef att besluta om attestanter samt att nämnd 

ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 

utbildningsnämndens ordförande attesträtt under 2016 med 

ansvarskodsintervallet 5000-5000 (ordförande barn- och utbildningsnämnd) 

kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet samt tillhörande arbetsutskott) 

Förvaltningen föreslår dessutom att barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningschefen attesträtt under 2016 med ansvarskodsintervallet 5000-

6999 (ordförande barn- och utbildningsnämnd och barn- och 

utbildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 107 (barn- 

och utbildningsnämndens verksamhet samt tillhörande arbetsutskott), 1380 

(nämndadministration), 3150, 3155, 330 (Musikskolans verksamhet) och 

4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

På barn- och utbildningskontoret finns aktuell attestförteckning vilken 

kommer att anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 8, 2015-12-03, BOU 2015/857 nr 19795 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-13, BOU 2015/00857 nr 19337 

 Attestförteckning 2016, BoU 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningen beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Ordföranden 

Kommunstyrelsens förvalting 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 142 Dnr 2015/00855  

Rapport - Utredning angående placering i särskilda 
undervisningsgrupper 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till nämnden i mars 

2016 återkomma med förslag till åtgärder med anledning av rapporten.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har på nämndens uppdrag upphandlat ett 

konsultuppdrag för att utreda orsakerna till elevers placering i särskild 

undervisningsgrupp inom grundskolan. Uppdraget har genomförts av IGO-

R (Individ, Grupp, Organisation-relationer) under hösten2015. 

Utredarna har besökt Gransäterskolan (Aspen), Futurum (Lila), Gröna Dalen 

(Galaxen) samt Västerängsskolan (Språkklasserna) som tar emot elever från 

kommunens samtliga grundskolor och från andra kommuner samt 

Skoklosters grundskola som har en särskild undervisningsgrupp.   

De har talat med förvaltningsledningen, med rektor på varje 

grundskoleenhet, med företrädare för barn- och elevhälsoteamet, samt 

studerat den dokumentation som legat till grund för placering. De har också 

låtit vårdnadshavarna till de placerade eleverna beskriva hur placeringarna 

gått till ur deras perspektiv. 

I rapporten anges vad som framkommit av besök, olika dokument och 

samtal. Utredarna har också besökt och inhämtat underlag från Upplands-

Bro kommun för att göra jämförelser inom området. Rapporten avslutas 

med olika förslag till utveckling.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-12-01, BOU 2015/855 nr 19697 

 Utredning av skälen till placering i särskilda undervisningsgrupper i 

grundskolan, november 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och ger 

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nämnden i mars 2016 

återkomma med förslag till åtgärder med anledning av rapporten.  

______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Rektorer inom grundskolan 

Barn- och elevhälsan 
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§ 143 Dnr 2015/00701  

Skolpliktsbevakning höstterminen 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
I barn- och utbildningsförvaltningens elevregister görs varje vecka en 

kontroll av skolplikten på de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i 

Håbo kommun.   

I bifogad information sammanfattar barn- och utbildningsförvaltningen de 

skolpliktsärenden som för tillfället är aktuella att bevaka. 

Rektorerna har lämnat uppgifter om antal elever som sällan eller aldrig 

kommer till skolan, så kallade ”hemmasittare”, och elever med 

anmärkningsvärt hög frånvaro.   

Informationen redovisar elever folkbokförda i Håbo med skolgång i 

fristående och kommunala skolor i kommunen eller i andra kommuner.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista, ärende 10, 2015-12-03, BOU 2015/701 nr 19798 

 Tjänsteskrivelse, 2015-09-30 BOU 2015/701 nr 2015.5482 

 Information, 2015-09-30 BOU 2015/701 nr 2015.5483 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 144 Dnr 2015/00861  

Uppföljning av aktivitetsansvaret höstterminen 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning  
Att ha en slutförd gymnasieutbildning blir allt viktigare på dagens 

arbetsmarknad. Flera studier visar att de som inte slutfört gymnasiet har 

svårare att få ett varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden och har också mer 

ohälsa och socialt utanförskap senare i livet.  

Varje kommun har ett ansvar enligt skollagen att följa upp de ungdomar 

som slutat grundskolan men inte fullgjort gymnasiet tills dess att de fyller 

20 år. Syftet är att erbjuda dem aktiviteter som motiverar dem att slutföra 

sina studier. Uppdraget benämns det kommunala aktivitetsansvaret. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att identifiera och 

kontakta de individer som omfattas av lagstiftningen. Arbetet redovisas 

regelbundet för nämnden. 

Under hösten 2015 pågår även flera överlappande utvecklingsarbeten som 

berör hur man ska arbeta med ovanstående målgrupp framöver.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 11, 2015-12-03, BOU 2015/861 nr 19806 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-16, BOU 2015/861 nr 19410 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ungdomscoachen 
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§ 145 Dnr 2015/00691  

Regler för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Regler för utbetalning av barn- och elevpeng antas och börjar gälla från 

och med 1 januari 2016.  

2. Regler för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun hid 

2014.5008 upphör att gälla.  

Sammanfattning  
I samband med översyn av regler för förskola och anpassning till e-tjänst 

har förvaltningen även sett över reglerna för utbetalning av barn- och 

elevpeng enligt lagstiftningen och utifrån hur dessa medel idag fördelas. 

Förvaltningen har inhämtat synpunkter från de fristående verksamheterna i 

Håbo kommun. 

Förvaltningen förslår följande ändringar: 

Då uppsägningstiden för vårdnadshavarna ändras i regler för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk omsorg till en månad istället för två 

månader innebär det att peng bara betalas ut max en månad under 

uppsägningstiden. 

Pengen beräknas dag för dag. Nuvarande regler säger att verksamheterna får 

peng för barn som är inskrivna den 10:e i månaden. För det barn som skrivs 

in efter den 10:e utgår ingen peng förrän nästkommande månad. 

Pengen följer barnet/eleven under uppsägningstiden. Nuvarande regler säger 

att pengen går till verksamheten under uppsägningstiden.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 12, 2015-12-02, BOU 2015/691 nr 19778 

 Tjänsteskrivelse, 2015-09-24, BOU2015/691 nr 2015.5401 

 Regler för utbetalning av barn- och elevpeng 

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

förvaltningens förslag.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningskontoret 

Fristående verksamheter i Håbo kommun 

Fristående verksamheter utanför Håbo kommun 

Kommunala verksamheter i Håbo kommun 

Andra kommuner 
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§ 146 Dnr 2015/01013  

Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun 
fram till 1 februari 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Vårdnadshavare som ansöker och beviljas kommunalt vårdnadsbidrag 

fram till lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla den 1 

februari 2016 behåller bidraget den beviljade perioden ut, dock längst 

till och med den månad barnet fyller 35 månader.  

Sammanfattning  
Vid nämndens behandling av ärendet görs ett förtydligande av tjänste-

skrivelsens beslutsformulering. 

Efter riksdagsbeslut den 18 november 2015 upphör lagen om kommunalt 

vårdnadsbidrag (2008:307) att gälla vid utgången av januari månad 2016. 

Det innebär att nya beslut om vårdnadsbidrag inte kan fattas för en 

bidragsperiod som inleds 1 februari 2016 eller därefter. 

Det är upp till kommunen att besluta om längden på bidragsperiod som 

beviljas fram till den 1 februari 2016; Tills att barnet fyller tre år (som lagen 

idag anger), en begränsad period (t.ex. ett halvår eller ett år) eller till ett 

visst datum. 

Så som lagen och Håbo kommuns gällande regler är utformade är den  

15 december 2015 sista möjliga ansökningsdag, med sista möjliga 

bidragsperiod från den 1 januari 2016. 

Förvaltningens förslag är att den som ansöker och beviljas kommunalt 

vårdnadsbidrag fram till lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att 

gälla den 1 februari 2016 behåller bidraget den beviljade perioden ut, dock 

längst till och med den månad barnet fyller 35 månader. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-12-01, BOU 2015/103 nr 19731 

 Håbo kommuns regler för kommunalt vårdnadsbidrag, fastställda av 

skolnämnden 2013-12-09 (§ 95)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Vårdnadshavare som ansöker och beviljas kommunalt 

vårdnadsbidrag fram till lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att 

gälla den 1 februari 2016 behåller bidraget den beviljade perioden ut, dock 

längst till och med den månad barnet fyller 35 månader.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Handläggaren 

Kommunstyrelsen, för kännedom 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 147 Dnr 2015/00767  

Plan för intern kontroll 2016  

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2016.  

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 för 

intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika 

verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets-

bedömning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur stor 

sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 

skulle få för verksamheten. 

Planen för intern kontroll 2016 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 

arbetsområden som förvaltningen prioriterat för året; Projektet Leda för 

Resultat, Arbetet mot Kränkande behandling och diskriminering inom det 

systematiska kvalitetsarbetet, den pågående inkluderingsutbildningen och 

flyktingmottagandet.  

Resultatet av kontrollerna återrapporteras vid årsbokslut och delårsbokslut.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 14, 2015-12-03, BOU 2015/767 nr 19803 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-16, BOU 2015/767 nr 19408 

 Plan för intern kontroll 2016 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern 

kontroll 2016.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämndens revisor 

Förvaltningens ledningsgrupp 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 148 Dnr 2015/00738  

Plan för tillsyn av fristående verksamheter 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till plan för tillsyn av 

fristående verksamheter år 2016.  

Sammanfattning  
Kommunen har enligt 26 kap. 4 § 1 st, skollagen (2010:800), tillsynsansvar 

för den verksamhet som bedrivs av enskild utövare. Tillsynen är en 

självständig granskning som fokuserar på sådana faktorer som har betydelse 

för en god utvecklings- och lärandemiljö. 

Vid granskningen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten 

avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplan, 

annan författning och övriga styrdokument. I tillsynen ingår att fatta beslut 

om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen som driver 

verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen, 26 kap. 2 § 

skollagen. 

Enligt Håbo kommuns riktlinjer skall två till tre fristående verksamheter 

inspekteras årligen. 

Efter tillsynen återrapporteras resultatet till den fristående förskolan i form 

av ett tillsynsbeslut. 

Håbo kommuns barn- och utbildningsförvaltning föreslår att Raoul 

Wallenbergskolans förskola Skokloster och de två pedagogiska omsorgerna; 

Lorina Svanberg och Therese Fahlberg ska inspekteras under år 2016.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 15, 2015-12-03, BOU 20015/738 nr 19801 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-18, BOU2015/738 nr 19445 

 Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter - förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem, SKN nr 2012.2686.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden:Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till plan för 

tillsyn av fristående verksamheter år 2016. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Raoul Wallenbergskolans förskola Skokloster 

Lorina Svanberg 

Therese Fahlberg 

Förvaltningschefen 

Administrativa chefen 

Verksamhetschef förskola 

Handläggaren/utredaren av tillsyn för fristående förskola och pedagogisk 

omsorg 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 149 Dnr 2015/00705  

Utvärdering av regler för skolstipendier 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta dela ut stipendier 

enligt de regler som gäller. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inför kommande 

läsår återkomma till nämnden med förnyad uppföljning av reglerna för 

skolstipendier.  

Sammanfattning  
Vid nämndens behandling av ärendet föreslår förvaltningschefen att 

förvaltningen inför kommande läsår återkommer till nämnden med förnyad 

uppföljning av reglerna för skolstipendier.  

Barn- och utbildningsnämnden delar ut två stipendier på 10 000 kr vardera. 

Ett stipendium går till den undervisningsgrupp i åk 6 som på vårterminen 

har de högsta genomsnittliga meritvärdena och till den undervisningsgrupp i 

åk 8 som har det högsta genomsnittliga meritvärdet. Undervisningsgruppen 

måste minst omfatta 10 elever. 

Förvaltningen fick i december 2014 i uppdrag att utvärdera reglerna kring 

nämndens stipendieutdelning. Utvärderingen skulle ske efter det att 

stipendierna delats ut 2014 och 2015. Ett antal utvärderingsfrågor skickades 

ut till skolorna i kommunen under hösten 2015. Efter sammanställning av 

svaren föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden fortsätter att 

dela ut stipendier enligt de regler som gäller. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-12-03, BOU 2015/705 nr 19780 

 Utvärderingsfrågor BOU 2015/00705 nr 19077 

 Protokoll från skolnämndens sammanträde § 93, 2013-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta dela ut 

stipendier enligt de regler som gäller samt ger förvaltningen inför 

kommande läsår i uppdrag att återkomma med förnyad uppföljning av 

reglerna för skolstipendier.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga rektorer vid grundskolan i Håbo kommun 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 150 Dnr 2015/00854  

Förskola i Frösundavik 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden tillstyrker uppdraget att inom fastställd 

investeringsbudget uppföra en förskola i Frösundavik enligt 

förvaltningens skrivelse. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 

fastighetsenheten får i uppdrag att uppföra en förskola i Frösundavik 

inom beslutade ramar 2016-2017.  

Sammanfattning  
En ny förskola föreslås uppföras och stå klar hösten 2017. I av 

kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget finns för 2016 avsatt 20 

Mkr och för 2017 finns 30 Mkr. Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens 

beräkningar utifrån kommunens befolkningsprognoser, kommer behov av 

förskolan att finnas vid denna tidpunkt.  Förskola kommer att ha en 

blandning av åldrar och inriktningen på denna byggnad bör vara ca 148 barn 

dvs i snitt ca 18-19 barn/avdelning. Därmed kan byggnaden och 

förskolegården inrymmas inom föreslagen tomtyta på 1790 kvm BTA 

(bruttoarea). 

I projektet ingår förutom en genomtänkt pedagogisk innemiljö utifrån 

läroplan och aktuell forskning, IT-anpassning, tillagningskök, en god 

utemiljö för barnen, sol- och regnskydd samt förråd. Upphandling avses ske 

som totalentreprenad/partnering där alla underleverantörer ligger under 

totalentreprenören. Det bör observeras att i förslagen budget ingår inte 

inredning och material, såväl inomhus som för att åstadkomma en väl 

fungerande lekmiljö utomhus.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-12, BOU 2015/854 nr 19317 

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

förvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Fastighetsavdelningen 

Förvaltningschefen 

Verksamhetschef förskola 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 151 Dnr 2015/00869  

Tillagningskök i Västerängsskolan 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden tillstyrker uppdraget att inom fastställd 

investeringsbudget bygga ett tillagningskök samt hem- och 

konsumentkunskapssal enligt förvaltningens skrivelse. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 

Fastighetsenheten får i uppdrag att uppföra tillagningskök och hem- och 

konsumentkunskapssal enligt beslutade ramar 2016-2017.  

Sammanfattning  
I investeringsbudget finns avsatt medel för att uppföra en ny byggnad för 

kök, matsal och café mellan skolan och sporthallen vid Västerängsskolan. 

Kostnaden för denna nya byggnad bedöms uppgå till 27,8 Mkr. Syftet är att 

med tillagningskök och hem- och konsumentskunskapssal få en fullskalig 

skola. Budget ska räcka till att Västerängsskolan når upp till detta syfte. 

Budget ska också täcka trafiklösning i form av varutransporter, 

avfallshantering samt hämta/lämna zoner. Målet är att utförandet är klart 30 

juni 2017.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-12, BOU 2015/869 nr 19315 

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

förvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Västerängsskolan 

Kostenheten 

Fastighetsenheten 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 152 Dnr 2015/01012  

Upphandling av anläggningsmaskinförare inom 
kommunal vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en upphandling av anläggningsmaskinförare enligt 

tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att tillsammans med 

upphandlingsenheten genomföra en upphandling av vuxenutbildning inom 

Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon. 

Behovet av välutbildade maskinförare är stort i regionen samtidigt som 

kvaliteten generellt måste vara hög i utbildningen för att tillmötesgå dagens 

behov på arbetsmarknaden. För att kunna möta kommande behov av 

kvalificerad arbetskraft i regionen är utbildning av anläggningsmaskinförare 

avgörande. Stora infrastruktursatsningar ligger nära i framtiden samtidigt 

som pensionsavgångarna i yrkesgruppen är hög. Behovet av en 

kostnadseffektiv utbildning med god kvalitet, som också är 

marknadsanpassad, är stort för att tillgodose branschens behov i regionen. 

Upphandlingen avser undervisning i yrkesämnen på Bygg- och 

anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon. Målgrupp är vuxna 

som prioriterats av olika kommuners vuxenutbildning och att upparbeta en 

volym som är ekonomiskt hållbar. Håbo kommuns vuxenutbildning kommer 

att vara beställare av utbildning och förmedla andra kommuners studerande 

till utbildningen och den ersättning som fastställs per studerande till 

leverantören. En del av utbildningskostnaden ska gå till Håbos 

vuxenutbildning för ledning, vägledning och administrativa kostnader. Det 

innebär att enbart kostnader för kommunens egna elever kan uppstå.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-12, BOU 2015/854 nr 19317 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en upphandling av anläggningsmaskinförare enligt 

tjänsteskrivelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschefen 

Håbo vuxenutbildning 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 153 Dnr 2015/00034  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 

representera nämnden vid aktuella inbjudningar, utöver den representation 

ordföranden utför för nämndens räkning. 

För närvarande har barn- och utbildningsnämnden inte några inbjudningar 

att utse representanter till.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 20, BOU 2015/34 nr 19741 

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

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 154 Dnr 2015/00016  

Information från nämndsledamöter 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  

 Tommy Berglund (S) informerar från deltagande på symposium om 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

 Ordföranden informerar från sitt verksamhetsbesök hos ungdoms-

coachen och elevhälsan tillsammans med riksdagsledmoten Marta 

Obminska (M) och kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M). 

 

 Ordföranden, Carl-Johan Torstenson (M), Gunilla Alm (L) och Werner 

Schubert (S) informerar från verksamhetsbesök på Gröna Dalenskolan 

och grundsärskolan Delfinen. 

 

 Ordföranden har tillsammans med Werner Schubert (S) träffat 

Lärarförbundet i Håbo. 

 

 Ordföranden informerar om att barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott har hållit gemensamma möten dels med socialnämndens 

arbetsutskott, dels med kommunstyrelsens tekniska utskott. I mötet med 

socialnämndens AU diskuterades mottagande och skolgång för 

ensamkommande flyktingbarn. Tillsammans med tekniska utskottet 

gällde det Futurumskolans behov av renovering.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 21, BOU 2015/16 nr 19792 

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

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 155 Dnr 2014/00005  

Uppdragslista 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 

aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 

har get förvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde, med 

några smärre justeringar  av planerade slutdatum.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 23, 2015-12-03, BOU 2014/5 nr 19781 

 Tjänsteskrivelse, 2015-11-18, BOU2014/5 nr 19431 

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

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(29) 

 Sammanträdesdatum  

 2015-12-09  

Barn- och utbildningsnämnd 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 156 Dnr 2014/00006  

Remitterade motioner och medborgarförslag år 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och 

tidigarelägger barn- och utbildningsnämndens behandling av två 

inkomna motioner till nämndens sammanträde i mars. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i en lista de inkomna motioner 

och medborgarförslag som inkommit till barn- och utbildningsnämnden som 

remiss. Listan gås igenom vid dagens sammanträde, då förvaltningschefen 

föreslår att tidigarelägga barn- och utbildningsnämndens behandling av två 

inkomna motioner till nämndens sammanträde i mars.  

Beslutsunderlag 

 Föredragningslista ärende 24, 2015-12-03, BOU 2014/6 nr 19789 

 Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2015-12-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och 

tidigarelägger barn- och utbildningsnämndens behandling av två inkomna 

motioner till nämndens sammanträde i mars. 

______________ 

 

 

 


