
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 17 november 2021, Teams/Övergransalen, 
kommunhuset, Bålsta 

  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk 
Anna Larsson (S), §§ 155-178, via länk 
Agneta Hägglund (S), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S) § 154, via länk 
Agneta Hägglund (S), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) §§ 155-178, via länk 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) § 154 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Mikaela Klaesson (KD) 
Lisbeth Bolin (C) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Björn Erling (M) §§ 155-178 
Björn Green (M), tjänstgörande ersättare för Björn Erling (M) § 154, via länk 
Daniel Iseskog (L) 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Björn Green (M), §§ 155-178, via länk 
  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola, via länk 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola, via länk 
Lena Norrman, verksamhetschef barn- och elevhälsa, via länk 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef, via länk 
Emma Wred, verksamhetscontroller, via länk 
Rebecka Angerbjörn, nämndsekreterare 
Jill Turtola, ledningsstöd, via länk 
Rickard Johansson, byggprojektledare 
Alexander Hellberg, byggprojektledare 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats onsdagen den 24 november 2021, Skoklosterrummet 

Justerade paragrafer §§ 154-178 
  
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Rebecka Angerbjörn  

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  
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Underskrift   

 Rebecka Angerbjörn  
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BOU § 154 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

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

dagens protokoll. Justering äger rum den 24 november kl. 14:30. 
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde, med följande tillägg: 
– utse ny representant till KFR 
– initiativärende gällande uppdrag till förvaltningen kring narkotikahundar 

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

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-12, BOU 2021/00001 nr 62302 
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BOU § 155 Dnr 2021/00178  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 17 november 2021 

Beslut   
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Rickard Johansson, 

byggprojektledare, närvaro- och yttranderätt under punkten Information 
om pågående byggprojekt inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde på dagens sammanträde.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Alexander Hellberg, 
byggprojektledare, närvaro- och yttranderätt under punkten Information 
om pågående byggprojekt inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde på dagens sammanträde.  

Sammanfattning  
Rickard Johansson och Alexander Hellberg från 
samhällsbyggnadsförvaltningen har bjudits in till barn- och 
utbildningsnämnden för att informera om statusen för barn- och 
utbildningsnämndens byggprojekt. 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
för Rickard Johansson och Alexander Hellberg på dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-03, BOU 2021/00178 nr 62032 
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BOU § 156 Dnr 2021/00179  

Information om pågående byggprojekt inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Beslut   
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Byggprojektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar 
muntligen om pågående byggprojekt inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden för nämndens ledamöter och ersättare samt 
förvaltningen.   

Följande punkter informeras kring: 

– Ombyggnationen av Futurum 

– Arbetet med produktionen av Ängsbackens förskola fortlöper enligt plan 

– Förstudien kring Slottsskolan är planerad att bli klar innan årsskiftet 

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-14, BOU 2021/00179 nr 62338 
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BOU § 157 Dnr 2021/00219  

Beslut om Vibyskolan utifrån rapport Viby/Västerängen 

Beslut   
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Vibyskolan byggs ut i 

enlighet med alternativ 2A. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef får i 

uppdrag att kontakta fastighetsavdelningen för att utreda samt se över 
kostnader för ovanstående alternativ.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-12 § 79 att avbryta 
projektet gällande Viby skola och förskola. Ett nytt beslut fattades 2019-09-
11 § 101 att använda 500 000 kronor från investeringsbudgeten för de 
avslutade projekten Västerängsskolan och Viby skola och förskola för att 
genomföra en ny förstudie. Förstudien är genomförd och utifrån den så 
behöver barn- och utbildningsnämnden nu i första hand fatta beslut kring 
Vibyskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser redan nu ett stort behov av 
ytterligare förskoleklasser för att kunna tillgodose placering av elever för 
höstterminen 2022.  

Utifrån olika alternativ i rapporten och behovet av platser förordar barn- och 
utbildningsförvaltningen alternativ 2A. Alternativ 2A innebär att utveckla 
befintlig fastighet med ny F-6 skola på befintlig tomt, med tre paralleller.  

Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-22, BOU 2020/00186 nr 62367 
– Rapport Viby/Västerängen 
– Protokollsutdrag 2019-09-11 § 101 
– Protokollsutdrag 2019-06-12 § 79 
– Barnkonsekvensanalys för beslut som rör barn   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningen 
förslag till beslut. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Helene Cranser (S) riktar ett tack till personalen på skolan som gör ett bra 
jobb. Agneta Hägglund (S) uttrycker att personal, barn, föräldrar och 
medarbetare ska ha en eloge för sitt tålamod.  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen 
Rektor Vibyskolan 
BunSam 
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BOU § 158 Dnr 2021/00202  

Utökning av paviljonger - Vibyskolan 

Beslut    
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppföra tidsbegränsade 

paviljongmoduler på Vibyskolan som ska avvecklas senast under 2026 
om inget nytt beslut fattas i ärendet.   

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka med tillfälliga moduler 
utifrån alternativ 3. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag 
att göra en beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens beslut.  

Sammanfattning  
Det finns tre olika alternativ för omfattningen av de tillfälliga nya 
paviljongmodulerna. Av dessa förordar barn- och utbildningsförvaltningen 
alternativ tre då det är en mer långsiktig lösning för elever och för 
pedagogisk planering. Alternativen ser ut som följer: 

1. Två moduler innehållande ett klassrum och två grupprum. 

2. Fyra moduler innehållande ett klassrum, två grupprum samt möjligheten 
att flytta verksamhet som ligger i anslutning till skolans matsal. 

3. Sex moduler innehållande två klassrum, fyra grupprum samt möjligheten 
att flytta verksamhet som ligger i anslutning till skolans matsal. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-09 § 99 att Vibyskolan 
skulle ta emot ytterligare en förskoleklass. 

Parallellt pågick ett arbete med antagandet av en detaljplan för Vibyskolan i 
kommunstyrelsens förvaltning. Under kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-09-13 § 104 antogs detaljplanen vilket påverkade möjligheterna att 
uppföra tillfälliga paviljongmoduler. 

Mark- och miljödomstolen fastslog i mål P-10151-14 att skolpaviljonger 
kan undantas förbudet att uppföra paviljonger när det finns ett permanent 
bygglov, om det går att visa att behovet endast är tillfälligt. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver därför fatta ett beslut som förtydligar att de 
paviljongmoduler som ska uppföras bara är en tillfällig lösning.  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-15, BOU 2021/00202 nr 62357 
– Kostnadsuppskattning – Moduler, Viby 
– Mark- och miljödomstolen, 2014-10-20, mål nr P 4839-14 
– Protokollsutdrag BOU 2021-06-09 § 99 
– Protokollsutdrag KF 2021-09-13 § 104 
– Protokoll BunSam 2021-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar på att ändra beslutspunkt 3 till "Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att utöka med tillfälliga moduler utifrån 
alternativ 3". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 

 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Samhällsbyggnadschef 
Fastighetschef 
Kommunstyrelsen 
Rektor Vibyskolan 
BunSam 
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BOU § 159 Dnr 2021/00002  

Information från förvaltningsledning 2021 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef informerar om arbetet med att anställa en lokalstrateg. 

Förvaltningschef presenterar delar av Lärarförbundets årliga rankning Bästa 
skolkommun. Kommunen har förbättrat sig på 7 av 10 punkter och gått upp 
41 placeringar sedan 2020, från 263 till 222 av 290.   

Förvaltningschef informerar även om att förvaltningen har tagit fram en 
reviderad beredningsprocess som har delgetts barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-12, BOU 2021/00002 nr 62300 
– Beredningsprocess nämnd reviderad 2021-10-22 
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BOU § 160 Dnr 2021/00118  

Förslag på alternativa åtgärder för budget i balans 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

återrapportering gällande åtgärder för budget i balans 2021.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-09 § 94 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för komplettering av risk- och konsekvensanalyser 
samt ekonomiska beräkningar för de långsiktiga och kortsiktiga åtgärderna 
för att nå en budget i balans. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser i delårsrapporten för augusti 2021 att 
barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,8 miljoner 
kronor för 2021. Ett arbete med en budget i balans för 2022 pågår, där risk- 
och konsekvensanalyser och ekonomiska beräkningar för de långsiktiga och 
kortsiktiga åtgärderna kommer att hanteras och presenteras. 

Då vissa effektiviseringar redan är åtgärdade för budget 2021 samt att ett 
arbete pågår för budget 2022, plan 2023-2024 så föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen i stället att en återrapportering sker kring de 
tidigare föreslagna åtgärderna som gavs för en budget i balans 2021.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-17, BOU 2021/00118 nr 62124 
– Rapport över föreslagna åtgärder för en budget i balans 2021 
– Protokollsutdrag BOU 2021-06-09 § 94 
– Protokollsutdrag BOU 2021-05-05 § 72 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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BOU § 161 Dnr 2021/00189  

Stipendium till årskurs 9 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdelning av stipendier sker 

till följande klasser på följande belopp: 
1. Klass 9, Läraskolan 15 000 kronor 
2. Klass 9, Potentia Education 10 000 kronor  
3. Klass 9B, Gröna dalen 5 000 kronor    

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden delar årligen ut stipendier till de tre klasser 
som nått den största ökningen av klassens genomsnittliga meritvärde från 
vårterminen i årskurs 7 till vårterminen i årskurs 8. Stipendierna delas ut i 
tre nivåer om 15 000 kronor, 10 000 kronor respektive 5 000 kronor. 
Utdelning av stipendium år 2021 gäller för klasser som gick i årskurs 8 
vårterminen 2021 och som går sitt sista år i grundskolan under läsåret 
2021/2022. Stipendiet delas ut den 13 december 2021 på 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Klasserna som får stipendium för klassens förbättring av det genomsnittliga 
meritvärdet från vårterminen i årkurs 7 till vårterminen i årskurs 8 är: 

1. Klass 9, Läraskolan: ökning från VT åk 7 till VT åk 8 – 26,7 meritpoäng 

2. Klass 9, Potentia Education: ökning från VT åk 7 till VT åk 8 – 19,9 
meritpoäng 

3. Klass 9B, Gröna dalen: ökning från VT åk 7 till VT åk 8 – 16,8 
meritpoäng 

Beslutsunderlag 
–  Tjänsteskrivelse, 2021-10-15, BOU 2021/00189 nr 62342 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer i de kommunala grundskolorna 
Rektor Läraskolan 
Rektor Potentia Education 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef   
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BOU § 162 Dnr 2021/00168  

Yttrande gällande granskning av kommunens förebyggande 
arbete med hot och våld 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Granskning av 

kommunens förebyggande arbete vid hot och våld i enlighet med 
yttrande.  

Sammanfattning  
En granskning över kommunens förebyggande arbete med hot och våld har 
genomförts av KPMG. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt strategiskt arbete 
för att förhindra, förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda 
och anställda. 

Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen och 
nämnderna att:  

- Registrera och följ upp antalet hot- och våldssituationer i syfte att stärka 
det förebyggande arbetet i verksamheten. 

- Säkerställa återkommande utbildningsinsatser som syftar till att förebygga, 
förhindra och hantera hot- och våldssituationer mot medarbetare och 
förtroendevalda. 

- Säkerställa rutinerna för hot- och våldssituationerna, som framgår av 
Arbetsmiljöplanen, implementeras och är väl kända i verksamheterna. 

- Överväga risker kopplade till hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda inför beslut av intern kontrollplan. 

- Tydliggöra vilket stöd och vilka insatser som kommunen, övergripande 
och verksamhetsspecifikt, kan erbjuda i händelser vid hot och våld. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och avger sitt yttrande i enlighet med beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, 2021/00168 nr 62125 
– Yttrande gällande hot och våld 
– Granskning av kommunens förebyggande arbete vid hot och våld, 

KPMG 
– Missiv  
– Riktlinje våld och hot, KS 2012-01-09 
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ledningsstöd 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 163 Dnr 2021/00187  

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och 
BunSam 2022 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under år 2022 sammanträda 

enligt förvaltningens förslag, efter en revidering. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens protokoll ska 

justeras vid justeringssammanträden. Dag och tid för dessa 
sammanträden ska beslutas, i samband med val av justerare under varje 
enskilt sammanträde, på förslag från nämndsekreteraren.  

Sammanfattning  
Enligt kommunallagen 6 kap. 23 § bestämmer nämnderna tid och plats för 
sina sammanträden. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på sammanträdesdatum och tider för barn- och utbildningsnämnden 
och dess arbetsutskott år 2022. Hänsyn har tagits till ekonomiprocessen, 
tjänstemannaberedning, samverkansmöten och helgdagar/lov.     

Efter översyn av sammanträdesplanen behöver sammanträdet 2 mars 2022 
flyttas till 23 februari 2022, vilket också innebär att de datum som hör till 
beredningen inför sammanträdet förändras.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-16, BOU 2021/00187 nr 62116 
– Föreslagen sammanträdesplan 2022 reviderad 2021-11-17     
– Sammanträdesplan 2022 – KS och KF 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar på att revidera sammanträdesplanen 
utifrån information från nämndsekreteraren.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
BunSam 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 164 Dnr 2021/00194  

Utse en ny representant till SKR:s matematiksatsning 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lisbeth Bolin (C) deltar i 

SKR:s matematiksatsning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode och förlorad 

arbetsinkomst utgår för deltagandet.  

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

Sophie Bergengren (MP) har tillsammans med Helene Cranser (S) 
representerat barn- och utbildningsnämnden i SKR:s matematiksatsning 
Styrning och ledning – matematik. Då Sophie Bergengren (MP) har 
entledigats behöver en ny representant utses. 

Matematiksatsningen har en avslutande nätverkskonferens i november enligt 
planering. Utifrån de speciella förhållanden som varit under pandemin har 
SKR och NCM (Nationellt centrum för matematik) erbjudit förlängt stöd 
under vårterminen 2022. Håbo kommun har antagit erbjudandet. Det är dock 
inte bestämt på vilket sätt som stöden kommer att utformas. Det kommer att 
vara fortsatta möten i en kommungrupp, dock finns inga datum beslutade. 
Politikens deltagande kommer att begränsas till ett, alternativt två tillfällen 
under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-08, BOU 2021/00194 nr 62203 
– Protokollsutdrag, BOU 2019-06-12 § 78 
– Villkor för deltagande Styrning och Ledning - Matematik 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) föreslår Lisbeth Bolin (C) som representant till 
SKR:s matematiksatsning.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Berörda 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommungrupp TRR F–3 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 165 Dnr 2021/00144  

Information om gymnasieantagningen 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Antagningen till gymnasiet för ungdomar folkbokförda i Håbo kommun 
görs i samarbete med gymnasieantagningen Storsthlm. Genom 
samverkansavtalet som Håbo kommun har med kommunerna i Stockholms 
län ges elever i Håbo möjlighet att söka gymnasieutbildning i Stockholms 
län på samma villkor som elever folkbokförda där. I utbyte tas elever från 
Stockholms län emot på nationella program på Fridegårdsgymnasiet som 
om de var folkbokförda i Håbo kommun.  

Sedan antagningen 2020 finns även ett samverkansavtal med Enköpings 
kommun som omfattade vissa nationella program på Westerlundska 
gymnasiet.  

Årets antagning visar en minskning av antalet sökande till några av 
Fridegårdsgymnasiets nationella program i jämförelse med tidigare år. 
Elevströmmarna i närområdet är komplexa och förändringar i antal sökande 
har sannolikt flera olika orsaker.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-14, BOU 2021/00144 nr 62337 
– Utredning – information från gymnasieantagningen 2021 
 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för gymnasiet 
Samordnare för gymnasieantagningen 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 166 Dnr 2021/00171  

Rapportering av delegationsbeslut skolval/skolbyte och inflytt 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapporten av delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning  
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass och grundskolan 
kommer till stånd för alla som enligt lag har rätt att gå i grundskolan. Inför 
skolvalet varje år inbjuds vårdnadshavare för elever som ska börja i 
förskoleklass och årskurs 7 om att ansöka om skola.  

Förutom skolvalet har vårdnadshavare till elever folkbokförda både inom 
och utanför Håbo kommun möjlighet att ansöka om byte av skola/inflytt via 
e-tjänsten under hela året. Bedömningen av en ansökan om byte av 
skolenhet/inflytt görs efter samma regler som vid skolval. 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 
sex år.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-30, BOU 2021/00171 nr 62175 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut, BOU 2021/00171 nr 

62167 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 167 Dnr 2021/00175  

Rapportering av delegationsbeslut förskola och fritidshem 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 

rapportering av delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning  
Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning det 
behöver det med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier. 
Barn erbjuds också en förskoleplats om det av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver stöd i sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt. 

Barn ska även från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Allmän 
förskola är avgiftsfri och följer skolans läsårstid. Även barn till 
vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har berättigad 
plats till förskoleverksamhet från och med ett års ålder.  

Ansökan om förskoleplats i Håbo kommun kan göras av vårdnadshavare 
som är folkbokförda både inom och utanför Håbo kommun. 

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har 
behov av en sådan plats. Även barn till vårdnadshavare som är 
arbetssökande eller föräldralediga har från och med 2020-10-01 rätt till 
fritidshem. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 
13 år. 

Ansökan om fritidshemsplats kan göras av vårdnadshavare till elever 
folkbokförda både inom och utanför Håbo kommun förutsatt att eleven har 
en placering på en skolenhet inom kommunen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-30, BOU 2021/00175 nr 62177 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut, BOU 2021/00175 nr 

62178 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 168 Dnr 2021/00196  

Rapportering av delegationsbeslut klagomål mot utbildningen 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga 
rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. I Håbo 
kommun utreds klagomål antingen på huvudmannanivå av handläggare på 
barn- och utbildningskontoret eller på verksamhetsnivå av respektive rektor 
eller annan enhetschef.  

Denna rapport innehåller en sammanfattning av klagomål som inkommit 
sedan den senaste redovisningen i juni, med stoppdatum 2021-05-09 fram 
till och med den 2021-10-14. Rapporten innehåller även ärenden som 
inkommit tidigare som ännu inte avslutats eller som avslutats under 
perioden 2021-05-09 fram till och med 2021-10-14.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-13, BOU 2021/00196 nr 62325 
– Rapport till nämnd gällande delegationsbeslut Klagomål mot 

utbildningen, BOU 2021/00196 nr 62198 
– Bilaga till rapport 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer i  Håbos kommunala skolor 
Handläggare 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 169 Dnr 2021/00200  

Val av representant till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Helene Zeland 

Bodin (C) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Lisbeth Bolin (C) som 
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-11-17–2022-12-31.  

Sammanfattning  
Helene Zeland Bodin (C) har meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Platsen som erhålls av 
majoriteten, kommer därför att ersättas med en ledamot från denna. 

Val av representant sker för perioden 2021-11-17–2022-12-31. 

Arbetsutskottets funktion är att bereda ärenden utan att skriva protokoll. 
Undantag är när nämnden gett utskottet delegation att fatta beslut i visst 
ärende, då ska beslut protokollföras.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-12, BOU 2021/00200 nr 62301 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) föreslår Lisbeth Bolin (C) som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 170 Dnr 2021/00221  

Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden entledigar Louise Lightowler från 

uppdraget som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 
2. Barn- och utbildningsnämnden utser Johan Bergman, tillförordnad 

kanslichef, till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från 
och med 2021-11-17.  

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

Louise Lightowler som är utsedd till dataskyddsombud av barn- och 
utbildningsnämnden entledigas och ett nytt dataskyddsombud utses.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-28, BOU 2021/00221 nr 62444 
– Delegationsbeslut DSO KS 2021-10-26 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Integritetsskyddsmyndigheten  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 171 Dnr 2021/00040  

Anmälningsärenden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ärendet innehåller rapportering av kränkande behandling för perioden 2021-
09-01–2021-11-10.  

Ärendet innehåller även rapportering av skolinspektionsärenden, skador och 
tillbud, personalomsättning samt sjukfrånvaro.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-22, BOU 2021/00040 nr 62368 
– Rapport över kränkande behandling 2021-09-01–2021-11-10 
– Tillbud och skador 
– Sjukfrånvaro 
– Personalomsättning 
– Tjänsteanteckning - skolinspektionsärenden 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 172 Dnr 2021/00188  

Delgivning november 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ärendet innehåller skrivelser och beslut som barn- och 
utbildningsförvaltningen delger barn- och utbildningsnämnden. Innehållet 
avser perioden 2021-09-30–2021-11-10.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-13, BOU 2021/00188 nr 62328 
– Protokollsutdrag KS 2021-10-25 § 259 
– Protokollsutdrag KS 2021-10-25 § 280 
– Protokollsutdrag KS 2021-10-25 § 281 
– Svar föreläggande Vibyskolan 
– Föreläggande med vite Vibyskolan 
– Föreläggande med vite Fridegård 
– Mål, verksamhetsplan och internkontrollplan 2022 
– Uppföljningsbeslut Skolinspektionen 2020:6278 
– Uppföljningsbeslut Skolinspektionen 2019:9157 
– Protokollsutdrag KS § 248 
– Protokollsutdrag KS § 121 
– Protokollsutdrag KF § 114 
– Protokollsutdrag KF § 113 
– Beslut Skolinspektionen 2021:714 
– Beslut Skolinspektionen 2021:856 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 173 Dnr 2021/00005  

Inbjudningar till barn- och utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode och förlorad 

arbetsinkomst utgår för de ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 
som deltog på målseminariet 19 oktober 2021.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden utser vilken eller vilka ledamöter som ska 
representera nämnden vid aktuella inbjudningar. Detta gäller utöver 
ordföranden som enligt Håbo kommuns reglemente är ålagd att representera 
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden.      

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under nämndsammanträdet 6 
oktober 2021 att genomföra ett målseminarium innan kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde 8 november. Datumet för målseminariet, 19 oktober 
2021, bestämdes efter mötet varför ett beslut om arvode och förlorad 
arbetsinkomst behöver tas efteråt.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-11, BOU 2021/00005 nr 62204 
– Inbjudan till måldialog 2022 
 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 174 Dnr 2021/00006  

Information från nämndsledamöter 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ordförande har besökt Vibyskolan och informerar nämndsledamöter och 
förvaltning om besöket.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-13, BOU 2021/00006 nr 62326 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 175 Dnr 2020/00328  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
För perioden 2021-09-30–2021-11-10 har inga delegationsbeslut fattats med 
stöd av delegation direkt från barn- och utbildningsnämnden.  

Beslut som fattas med stöd av delegation direkt från barn- och 
utbildningsnämnden anmäls till nämnden. Delegationsbesluten bifogas 
nämndsprotokollet som justeras och anslås på kommunens anslagstavla. 
Besluten blir därmed offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att 
överklaga delegationsbesluten.  

Samtliga delegationsbeslut registreras i Håbo kommuns diariesystem, 
Ciceron.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-13, BOU 2020/00328 nr 62324 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 176 Dnr 2021/00004  

Remitterade motioner och medborgarförslag 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

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

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-10-13, BOU 2021/00004 nr 62327 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 177 Dnr 2021/00229  

Utse ny ledamot till KFR 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Daniel Iseskog (L) som 

ordinarie företrädare för barn- och utbildningsnämnden i KFR.  

Sammanfattning  
Kommunala funktionsrättsrådet - KFR - är ett rådgivande organ i frågor som 
gäller personer med funktionsvariationer. Funktionsrättsrådets ledamöter 
och ersättare kommer från olika intresseorganisationer och från kommunens 
nämnder.  

Gunilla Alm (L) har tidigare företrätt barn- och utbildningsnämnden men då 
hon har entledigats behöver en ny representant utses.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl-Johan Torstenson (M) föreslår Daniel Iseskog (L) som ordinarie 
företrädare i KFR.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så 
sker.  

 
 
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
 2021-11-17  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 178 Dnr 2021/00230  

Initiativärende gällande uppdrag till förvaltningen kring 
narkotikahundar 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda 
narkotikahundar i skolmiljön efter skoltid för att se över hur utbrett 
narkotikabruket är bland ungdomar.   

Sammanfattning  
Zinaida Belonoshko (SD) vill att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att använda narkotikahundar i skolmiljön efter skoltid, för att se 
över hur utbrett narkotikabruket är bland ungdomar. Detta bör ses som en 
förebyggande åtgärd för att stävja missbruk, narkotikatillgänglighet, 
oroligheter och en möjlighet att tidigt sätta in åtgärder. 

Zinaida Belonoshko (SD) vill också att förvaltningen säkerställer tobaksfria 
skolgårdar och undersöker möjligheter att åtgärda rökiga utomhusmiljöer 
utanför skolor (till exempel vid bibliotek). Förvaltningen informerar om att 
det redan gäller tobaksförbud på skolgårdar och att ett förebyggande arbete 
redan finns. 

Utifrån förvaltningens information så anser nämnden att den senare punkten 
inte behöver hanteras. Nämnden har därför att fatta beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda narkotikahundar i 
skolmiljön efter skoltid för att se över hur utbrett narkotikabruket är bland 
ungdomar.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Zinaida Belonoshko (SD) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att använda narkotikahundar i skolmiljön efter skoltid, för att se 
över hur utbrett narkotikabruket är bland ungdomar. 

Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till Zinaida Belonoshkos (SD) 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Zinaida Belonoshkos (SD) förslag till beslut och finner att så 
sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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