
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 6 maj 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, deltar via länk 
Helén Embretsén (KD), deltar via länk 
Gunilla Alm (L), deltar via länk 
Johan Jakobsson (C), deltar via länk 
Gabriel Tidestav (S), deltar via länk, tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S) 
Björn Hedö (M), deltar via länk, tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD), deltar via länk 
Stefan Petrusson (S), deltar via länk 
Thomas Moore (SD), tjänstgörande ersättare för Zinaida Belonoshko (SD) 
Helene Zeland Bodin (C), deltar via länk 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP), deltar via länk 

 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef/biträdande kommundirektör 
Lena Norrman, tf. administrativ chef 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, deltar via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats tisdagen den 12 maj 2020, Landstingshuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 45-61 
  
Ajournering 19:00-19:07 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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BOU § 45 Dnr 2019/00236  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. Justering äger rum den 12 maj kl. 15:00  

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

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 

Övriga ärenden: 

Uppdrag till förvaltningen gällande SFI 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-06, BOU 2019/00236 nr 58417   
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BOU § 46 Dnr 2019/00237  

Information från förvaltningsledningen 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef informerar om nuläget inom verksamheterna utifrån 
Covid19. Förvaltningens krisledningsgrupp tar dagligen in nuläge från alla 
verksamheter för att delge vidare till berörda. Vidare meddelar 
förvaltningschefen att om regeringen beslutar om att stänga skolorna, så är 
förvaltningen och verksamheterna väl förberedda för det och skulle klara av 
det.  

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om hur skolavslutningen 
kommer att ske utifrån Covid19.  

Verksamhetschef för grundskola informerar om att skolavslutningarna på 
grundskolorna i kommunen kommer att organiseras av respektive rektor, 
samt att skolavslutningarna inte kommer att streamas eller filmas på grund 
av GDPR. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om förändringar i grundskolans 
organisation. 

Förvaltningschef informerar om att gymnasiet, som har haft 
distansundervisning sedan den 18 mars, nu tar in mindre grupper för att 
säkerställa att elever når sina kunskapsmål. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade genom ordförandebeslut att lunch 
skulle erbjudas till kommunens gymnasieelever. Förvaltningen informerar 
om att det dagligen serveras cirka 70-100 matlådor till kommunens 
gymnasieelever. 

Lokalförsörjningschef informerar om pågående byggprojekt inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-06,BOU 2019/00237 nr 58421  
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BOU § 47 Dnr 2020/00008  

Delårsuppföljning mars 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning per mars 

2020 och ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att redovisa åtgärder för att 
nå en budget i balans.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ändring av 
Delårsuppföljning mars 2020 görs under punkt 2.1, rubrik grundskola 
och Åtgärder: 

• 1-3 stryks. 

• 4 formuleras om till "Slå ihop små klasser till större på cirka 30 
elever. Svårt att genomföra på grund av lokalernas storlek". 

• 5 stryks.  

Sammanfattning  
Prognosen för barn- och utbildningsnämndens budget 2020 visar ett 
underskott med 30,3 miljoner kronor. 

Underskottet kan övergripande förklaras bestå av två delar: dels av 
kostnader som är hänförliga till 2019 och som kommer att belasta 2020 och 
dels av högre verksamhetskostnader i skolorna och förskolorna under 2020 
jämfört med budget. 

Förvaltningen fick i uppdrag i samband med månadsuppföljning februari 
2020 att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans. De åtgärder som nu 
redovisas i delårsrapporten uppgår till 10 miljoner kronor och är sannolika 
att förvaltningen kan komma att genomföra. Åtgärderna innefattar bland 
annat att inte nyttja en centralt hållen buffert riktad mot grundskolorna samt 
viss omorganisation och översyn av tjänstefördelningar i verksamheterna. 

Förvaltningen bedömer att prognosen för nämndens budget är mycket 
osäker. Några av de sedan tidigare planerade besparingsåtgärderna inom 
förskoleverksamheten riskerar högst troligt att utebli, bland annat med 
anledning av covid – 19, vilket således kommer att försämra prognosen med 
2,5 miljoner kronor. En annan osäkerhetsfaktor kring prognosen är hur 
arbetet med ombyggnationen av Futurumskolan, och kostnadsutvecklingen 
kring den, fortlöper 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-28, BOU 2020/00008 nr 58567 
– Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport mars 2020  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att en 
ändring av Delårsuppföljning mars 2020 görs under punkt 2.1, rubrik 
grundskola och Åtgärder: 

• 1-3 stryks. 

• 4 formuleras om till "Slå ihop små klasser till större på cirka 30 
elever. Svårt att genomföra på grund av lokalernas storlek". 

• 5 stryks. 
 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens 
förslag till beslut eller Carl- Johan Torstensons (M) förslag och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp  
Ekonomichef 
Controller 
Kommunstyrelsens kansli 
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BOU § 48 Dnr 2020/00092  

Avgift för de barn i förskolan som rekommenderats att stanna 
hemma på grund av Corona 

Beslut 
1.    Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föräldralediga 

vårdnadshavare som hållit sina barn hemma, på rekommendation av 
barn- och utbildningsförvaltningen, under perioden 2020-03-19- 2020-
04-03 inte ska betala förskoleavgift för de dagar barnet har varit 
frånvarande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskoleavgiften justeras i 
efterhand genom en reducering av avgiften på juni månads faktura för 
berörda föräldralediga vårdnadshavare under perioden 2020-03-19 - 
2020-04-03. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återbetalning av 
förskoleavgiften avseende perioden 2020-03-19- 2020-04-03 ska ske 
för berörda föräldralediga vårdnadshavare vars barn har slutat på 
förskolan inom Håbo kommun och därför inte faktureras i juni. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderade föräldralediga 
vårdnadshavare att hålla sina barn hemma under perioden 2020-03-19 - 
2020-04-03 i syfte att ytterligare minska smittspridning. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 april 2020 fick 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till 
avgiftsbefrielse för den aktuella perioden för berörda föräldralediga 
vårdnadshavare.  

För att säkerställa att berörda vårdnadshavare får en justering av avgiften 
kommer det ekonomiska underlaget att baseras på upprättad registrering i 
förskolans närvarosystem under denna tid. I de fall barn till berörda 
föräldralediga har sagt upp sin plats på förskolan kommer justeringen ske i 
form av återbetalning av föräldraavgiften den aktuella tiden som angivits 
ovan. 

Justering av förskoleavgifter sker på juni månads faktura. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, BOU 2020/00092 nr 58459 
– Protokollsutdrag, 2020-04-01, BOU § 42  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningsekonom 
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BOU § 49 Dnr 2019/00234  

Beslut gällande enheten omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut från 2020-01-

29 § 7 gällande omorganisation av enheten Omsorg på obekväm 
arbetstid. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut från 2020-02-
26 § 31 gällande uppdraget att undersöka alternativ för att på ett 
kostnadseffektivt sätt lösa barnomsorg för barn 1- 5 år under nattetid, 
som ett komplement till redan beslutad verksamhet för omsorg på 
obekväm arbetstid. 

Sammanfattning  
Under rådande Coronapandemi är det av stor vikt att samhället fungerar och 
kan ge den service som läget erfordrar. Därför avser barn-och 
utbildningsnämnden, på initiativ av ordförande, att upphäva tidigare beslut 
gällande omorganisering av enheten omsorg på obekväm arbetstid.  

I samband med detta upphäver barn- och utbildningsnämnden även beslutet 
om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka andra alternativ att 
organisera verksamheten.  

Den uteblivna omorganiseringen medför att den planerade ökningen av 
ytterligare 22 förskoleplatser för verksamheten förskola uteblir. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, BOU 2019/00234 nr 58458 
– Protokollsutdrag, BOU 2020-01-29 § 7 
– Protokollsutdrag, BOU 2020- 02-26 § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till beslutssats 1 och avslag på beslutssats 2 
i förvaltningens förslag till beslut. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut eller Anders Ekelöfs (SD) avslagsyrkande 
på beslutssats 2 i förvaltningens förslag till beslut. 
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 50 Dnr 2020/00032  

Meritvärden och uppföljning av åtgärder  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar en sammanställning av 
grundskolornas meritvärden för årskurs 9 två gånger per läsår. Det aktuella 
ärendet gäller meritvärden för höstterminen 2019 samt progressionen av 
meritvärden från vårterminen i årskurs sju för samma elevgrupper. 

Nuläge, analys och åtgärder redovisas i ärendet.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-25, BOU 2020/00032 nr 58139 
– Bilaga Meritvärden HT19 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Skolchef 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef elevhälsa 
Kvalitetskontroller, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektorer i Håbo kommuns kommunala grundskolor  
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BOU § 51 Dnr 2020/00068  

Rapportering av delegationsbeslut i Håbo vuxenutbildning 
andra halvåret 2019  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporteringen av delegationsbeslut till handlingarna.   

Sammanfattning  
Vuxenutbildningen i Håbo kommun består av utbildning på grundläggande 
nivå, teoretisk- och yrkesutbildning på gymnasial nivå, utbildning i svenska 
för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Den primära målgruppen 
för vuxenutbildningen är personer folkbokförda i kommunen som önskar 
eller är i behov av utbildning. 

Håbo vuxenutbildning fattar beslut på delegation om mottagande av elever 
till vuxenutbildningen. Beslut om mottagande fattas enligt skollagen. Beslut 
fattas också om den sökande antas till utbildningen och om inte alla elever 
kan antas till en utbildning ska ett urval göras utifrån skollagen, förordning 
om vuxenutbildning samt förordning om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-01, BOU 2020/00068 nr 58387 
– Rapportering av delegationsbeslut, BOU 2020/00068 nr 58390 
– Bilaga 1, Rapportering av delegationsbeslut, BOU 2020/00068 nr 58461   
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 52 Dnr 2020/00019  

Rapport över tillsyn av fristående förskolor och annan 
pedagogisk omsorg för 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tillsyn har genomförts enligt den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade tillsynsplanen. Under 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen 
genomfört tillsyn av de fristående verksamheterna Raoul Wallenberg 
förskola i Skokloster (RWS) och den pedagogiska omsorgen Trygga Barn.  

Tillsynen genomförs genom en dokumentgranskning, tillsyn av lokaler och 
utomhusmiljö samt intervju med ansvarig för verksamheten. För fristående 
förskolor ingår även en ägar- och ledningsprövning sedan 1 januari 2019.  

Tillsynen av RWS har avslutats, verksamheten bedömdes bedrivas med god 
kvalitet. Tillsynen av Trygga Barn har avslutats, verksamheten bedömdes 
bedrivas med god kvalitet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-26, BOU 2020/00019 nr 58140 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för förskolan 
Förvaltningsjurist 
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BOU § 53 Dnr 2020/00067  

Revidering av Riktlinjer för kontaktpolitiker inom förskola och 
skola i Håbo kommun 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade Riktlinjer för 

kontaktpolitiker inom förskola och skola i Håbo kommun.  

Sammanfattning  
Riktlinjer för kontaktpolitiker inom förskola och skola i Håbo kommun 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12 § 88.  

I samband med att värdet lyfts av såväl verksamhet som barn- och 
utbildningsnämnd, att politiker i egenskap av huvudman deltar i den 
kommunala skolans måldialog, så har riktlinjen för kontaktpolitiker 
reviderats. 

Revideringen görs utifrån huvudmannauppdraget och genom ett 
förtydligande av att kontaktpolitikerna vid en enhet även ska delta på en av 
de måldialoger som de kommunala grundskolorna genomför varje år. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-03-06, BOU 2020/00067 nr 58225 
– Riktlinjer för kontaktpolitiker, 2020-04-03, BOU 2020/00067 nr 58409 
– Protokollsutdrag, 2019-06-12, BOU § 88  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer och förskolechefer i kommunala och fristående verksamheter i 
Håbo kommun 
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BOU § 54 Dnr 2020/00095  

Revidering av Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till reviderade 

riktlinjer för ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan.   

Sammanfattning  
Enligt skollagen är de nationella programmen inom gymnasieskolan 
avsedda att genomgås på tre år. En gymnasieelev har rätt att gå om kurser 
där eleven fått betyg F. Eleven kan även under vissa omständigheter 
erbjudas att få förlängd studietid, även kallat ett fjärde år. Beslutet fattas av 
huvudmannen för utbildningen. I snitt är det 6-10 elever från Håbo varje 
läsår som går ett fjärde år på sitt gymnasieprogram. Majoriteten av dessa går 
på Fridegårdsgymnasiets AST-program.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över och förtydligat riktlinjerna 
för ersättning för förlängd studietid.  I de reviderade riktlinjerna föreslår 
förvaltningen en förändrad utredning där de beslut som ligger till grund för 
den förlängda studietiden begärs in från huvudmannen.   

Förvaltningen har även sett över ersättningsmodellen och föreslår en 
anpassning av den för att bättre motsvara skolornas åtagande vid 
förlängning av studietiden. Ersättningsmodellen är även bättre anpassad till 
förutsättningarna i kommunens egen gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, BOU 2020/00095 nr 58432 
– Riktlinjer för ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning 
Handläggare ersättning förlängd studietid   
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 55 Dnr 2020/00114  

Förlängning av läsårstider- gymnasiet 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en förlängning av läsåret till 

och med den 18 juni 2020 utifrån förordning 2020:115 § 5.2.  

Sammanfattning  
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta tillåter en huvudman för 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan att besluta om att ett läsår ska 
börja eller sluta vid andra tider än vad som föreskrivs i 3 kap. 2 § i 
gymnasieförordningen (2010:2039). 

I enlighet med vad förordningen föreskriver föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att Fridegårdsgymnasiet förlänger läsåret till och 
med den 18 juni 2020. 

Lärarnas arbetsår slutar den 16 juni 2020. För att säkerställa att alla kurser 
hinner avslutas på rätt sida om sommarlovet behöver skolan gardera sig med 
en förlängd termin till den 18 juni. För de allra flesta lärare kommer det inte 
bli aktuellt att jobba efter den 16 juni men i få undantagsfall kan det komma 
att ske. Detta gäller dock bara fall som kan knytas till Covid19-situationen. 

1. Skolan ersätter läraren för beordrad övertid samt reseersättning för att 
komma och skriva på betygskatalogen.  

2. Läraren är istället ledig en annan valfri dag mellan den 10 och 16 juni. 

Skolan kommer inte att använda förlängningen av terminen till annat än det 
som faktiskt får en elev att avsluta en kurs. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00114 nr 58573 
– Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 

pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsledningen 
Rektor gymnasieskolan 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 56 Dnr 2020/00051  

Förslag på extrainsatt nämndssammanträde 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett extrainsatt 

nämndssammanträde den 2 september 2020.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade beslut den 10 februari 2020 (KS § 15) om 
tidsplanen för Budget 2021,plan 2022-2023. I tidsplanen står det att 
nämndernas budgetförslag, ska vara beslutade senast 10 september 2020. 

Det innebär att barn- och utbildningsnämnden behöver ha ett extrainsatt 
nämndssammanträde före detta datum.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår datumet 2 september 2020.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-21, BOU 2020/00051 nr 58124 
– Uppdaterad sammanträdesplan för BunSam och barn-och 

utbildningsnämnden 2020 
– Protokollsutdrag, 2020-02-10, KS § 15  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomienheten på kommunstyrelsens förvaltning 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga företrädare  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 57 Dnr 2020/00005  

Uppdragslista 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 februari 2020 § 26 att 
uppdragslistan ska presenteras tre gånger per år i samband med delårs- och 
helårsuppföljningar. Däremellan ges en kort muntlig information om 
nytillkomna uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Sedan den 
bifogade rapporten togs fram, så har inga nya uppdrag tillkommit.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, BOU 2020/00005 nr 58449 
– Uppdragslista maj 2020  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 58 Dnr 2019/00244  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och utbildnings-
nämnden anmäls till nämnden. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschefen anmäls till förvaltningschefen. 

Delegationsbesluten noteras i ett protokoll från den som besluten har 
anmälts till. Protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten är därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga det aktuella delegationsbeslutet.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem, 
Ciceron.  

De beslut som fattades under perioden 2020-01-24- 2020-04-23 gäller: 

Tillsyn av fristående förskola 2019 

Beställning av förberedelsefas MultiArena 

Grundbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Grundbelopp fristående grundskola  

Börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 5 år 

Uppskjuten skolplikt för elev 

Fullgöra skolplikt på annat sätt 

Avslagsbeslut gällande tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder för 
fristående förskola 

Ordförandebeslut gällande distansundervisning 

Ordförandebeslut om delvis stängning 

Ordförandebeslut gällande luncher för gymnasieelever 

Ordförandebeslut gällande distanssammanträden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-06, BOU 2019/00244 nr 58418 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-01-24-2020-02-27 
– Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-02-28-2020-04-23  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 59 Dnr 2020/00003  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, BOU 2020/00003 nr 58448  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 60 Dnr 2020/00004  

Information från nämndsledamöter 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Gunilla Alm (L) informerar från det kontaktpolitikerbesök som hon gjorde 
den 6 mars 2020 tillsammans med Inger Wallin (S) och Johan Jakobsson 
(C) på Rungårdens förskola och Gröna Dalens förskola.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-06  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 61 Dnr 2020/00122  

Övrig fråga: Uppdrag till förvaltningen gällande SFI 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

informera om organisationen SFI på nämndens sammanträde den 10 juni 
2020.  

Sammanfattning  
Helene Zeland Bodin (C) vill att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 10 juni 2020 informera om 
verksamheten svenska för invandrare (SFI). Informationen ska innehålla en 
presentation av organisationen och genomströmningen i verksamheten, till 
exempel genom att redovisa vilka olika grupper som finns, hur många 
personer som studerar där idag och under hur lång tid personer studerar SFI.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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