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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-01-21 
  
Datum då anslaget publiceras 2020-01-23 Datum då anslaget avpubliceras 2020-02-14 
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningens närarkiv 

  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, kommunhuset i Habo 
 Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 17.00–19.15 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M) 
Johanna Bergbom (M) 
Lars Ramberg (KD) 
Birger Lindström (C) 
Gunnar Pettersson (S) 
Sofia Johansson (S) 
Eva-Lis Svensson (S) 
Mikael Zander (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 
Frida Wahlund, sekreterare 
Per Sandberg, biträdande skolchef 
Mona Ljunggren, ekonom § 1-2 
Ulla Gillblom, handläggare § 1-2 
Ingemar Severin (M) 
Marie Lindholm (KD) 
Liselotte Heinonen (L) 
 

  
Utses att justera Mikael Zander Paragrafer: 1-7 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr BU20/28 

§ 1 Ekonomisk uppföljning och barn- och elevutveckling 
 
Ekonom Mona Ljunggren ger preliminär information om bokslutet för 
2019. Preliminärt hamnar barn- och utbildningsnämndens resultat på minus 
3 miljoner kronor. I februari kommer det slutgiltiga resultatet att redovisas. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 2 Redogörelse av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag 
 
Handläggare Ulla Gillblom berättar hur det går till att söka statsbidrag, 
vilka bidrag som har sökts, och även vilka bidrag som blivit beviljade och 
vilka som fått avslag. Alla statsbidrag söks central från förvaltningen i 
samarbete med rektorerna. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU18/158 

§ 3 Uppföljning av intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av 
internkontrollplan 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019 innehåller 
det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. 

Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 visar att 

• barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behövde 
uppdateras, vilket gjordes under hösten. 

• barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts 
• förskola erbjuds inom 4 månader 
• antalet barn i förskolan har varit i genomsnitt 30 fler än budgeterat 

och i fritidsverksamheten i snitt 20 färre än budgeterat. I 
grundskolan har det varit lika många som budgeterat medan nästan 
tio fler i gymnasieskolan än vad som budgeterats. 

  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 4 Information om ny skola och förskola 
 
Biträdande skolchef Per Sandberg ger en första rapport från arbetet med 
den nya skolan och förskolan som ska byggas på Kärnekulla. 

En generalkonsult är upphandlad och arbete pågår nu med att ta fram 
ritning och förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör. Per 
Sandberg går igenom tidplanen som är mycket snäv. Redan i april ska 
program med ritningar vara klart, och i september ska förfrågningsunderla-
get vara klart. Produktionsstart är beräknad till mars 2021 och skolan ska 
vara klar i juni 2022. Fram till dess kommer det att bli en förtätning av 
elever på Alléskolan. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/27 

§ 5 Val av ersättare till presidiet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för återstående del av 
mandatperioden fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i presidiet 
utse Eva-Lis Svensson (S). 

Ärendebeskrivning 
Oppositionens ersättare i presidiet har avsagt sig sitt uppdrag, varför en ny 
ersättare ska väljas. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
HR-administratör 
Eva-Lis Svensson 
Kommunstyrelsen  
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§ 6 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från: 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz nr 33-37, 191101-191130 

Rektor Per Sandberg 116-125, 191101-191130 

Handläggare Ulla Gillblom 24-25, 191101-191130 

Handläggare Josef Axelsson nr 87-98, 191101-191130 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-01-21  9 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 7 Informationsärenden 
 

• Gunnar Pettersson (S) berättar om projektet om riktade insatser för 
nyanländas lärande som drivs av Skolverket tillsammans med 
kommunen. 

• Eva-Lis Svensson (S) och Gunnar Pettersson (S) har varit på besök 
på Hagenskolan. 

• Ordföranden Anders Almfors (L) och vice ordförande Gunnar 
Pettersson (S) kommer att göra ett studiebesök i Sävsjö för att titta 
på deras särskoleverksamhet tillsammans med biträdande skolchef 
och fastighetschef. 

_____ 
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