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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-19 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, kommunhuset 
 Tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17:00–19:00 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

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

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Per Sandberg, tillförordnad skolchef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Mona Ljunggren, ekonom § 35-36 
Jill Trygg, facklig företrädare 

  
Utses att justera Eva-Lis Svensson Paragrafer: 35–44 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr BU20/28 

§ 35 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning 
 
Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 30 
april 2020 som visar ett resultat i nivå med budget. 

Barn- och elevavstämningen för april 2020 visar att antal barn i förskolan 
är något fler än budgeterat, antal barn i fritidshem är något färre. Antal 
elever i grundskola och gymnasieskola ligger i nivå med budget. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/28 

§ 36 Ekonomisk rapport, tertial 1 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för tertial 1 2020. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rapport för det 
ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2020 samt en helårsprognos 
för 2020. Sammanfattningsvis visar tertialrapporten att det tidigare 
prognostiserade underskottet på cirka 6,4 miljoner kronor ser ut att vändas 
till ett överskott på 154 000 kronor. 

Det positiva resultatet kan främst härledas till att färre elever än budgeterat 
kommer finnas i verksamheterna under hösten 2020 samt till utlovade 
bidrag från staten gällande sjuklönekostnader på grund av coronaviruset. 

För investeringsbudgeten beräknas ingen avvikelse mot budget. 

_____  
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§ 37 Information med anledning av coronaviruset 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg ger en uppdaterad information om 
arbetet med anledning av coronaviruset. Barn- och 
utbildningsförvaltningen förbereder just nu skolavslutningarna. Det 
kommer bland annat gå ut ett brev till vårdnadshavare med information om 
vad Habo kommun gör under skolavslutningsveckan och på vilka platser 
det kommer finnas bemanning. 

Händelsegruppen träffas nu en gång per vecka och kommer göra så under 
hela sommaren. Personal som har möjlighet arbetar hemifrån fram till 
semestern, därefter tas nytt beslut till hösten. 

Omflyttning av personal från barn- och utbildningsförvaltningen till 
socialförvaltningen har inte varit aktuellt ännu.   

_____  
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Dnr BU20/74 

§ 38 Nygatans förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga Nygatans förskola. 

Ärendebeskrivning 
Nygatans förskola har varit i drift som en tillfällig förskola för att lösa det 
stora omsorgsbehovet. Emellertid har behovet av omsorg inte minskat på 
flera år och Nygatans förskola har varit i bruk hela tiden. Nu ser dock 
förvaltningen att antalet barn i förskolan kommer att minska kraftigt till 
hösten 2020 och det finns inte möjlighet att på ett effektivt sätt driva 
verksamhet i lokalerna på Nygatan. En ny förskola håller dessutom på att 
planeras på Kärnekullaområdet och den ska stå klar för inflyttning hösten 
2021. Nygatans förskola behövs därför inte längre och förslaget från barn- 
och utbildningsförvaltningen är att förskolan stängs. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar på återremiss och att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma med en riskbedömning och 
ekonomisk kalkyl som underlag för ett beslut. 

Eva-Lis Svensson (S) yrkar bifall till Gunnar Petterssons förslag. 

Johanna Bergbom (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag. 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras 17.50-18.00. 

Mötet återupptas.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras. Han finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därmed kvarstår bara ett förslag, förslaget om att Nygatans förskola ska 
stängas. 

_____  
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Dnr BU20/60 

§ 39 Remissvar miljöprogrammet 

Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på miljöprogrammet och 
har i övrigt inga synpunkter på det föreslagna programmet. 

Ärendebeskrivning 
Miljöprogrammet utgör det styrande dokumentet för det strategiska 
miljöarbetet i Habo kommuns verksamheter. Det är ett lättillgängligt 
program som syftar till att det ska vara enkelt att göra rätt och att höja 
ambitionsnivån med miljöarbetet. Förslaget till miljöprogram bygger 
på Habo kommuns vision "den hållbara kommunen för hela livet", de 
globala målen i Agenda 2030 samt de nationella miljökvalitetsmålen. 

Förslaget till miljöprogram består av fyra fokusområden med mål och 
indikatorer: 

• En klimatsmart kommun 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark 

• Utbildning, kommunikation och engagemang 

Barn- och utbildningsförvaltningen är ensam ansvarig för genomförandet 
av mål 18 i fokusområdet utbildning, kommunikation och engagemang. 
Målet är att kommunen ska engagera elever och barn i skolor och förskolor 
för att skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Indikatorn är andel 
elever och barn som deltagit i genomförda miljö- och 
hållbarhetsprojekt/aktiviteter (procent). 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Dnr BU20/66 

§ 40 Svar på granskning av avtal och tillsyn av fristående 
förskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom barn- och 
utbildningsförvaltningens svar på Deloitte AB:s granskning av avtal och 
tillsyn av fristående förskolor samt att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
gemensamma enkätfrågor för kommunal och fristående förskola. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen i Habo kommun har gett Deloitte AB i uppdrag att 
granska avtal och tillsyn för fristående förskolor. 

Deloitte AB gör efter sin granskning den sammanfattande bedömningen att 
barn- och utbildningsnämnden till stor del har ändamålsenliga rutiner för 
tecknande av avtal med fristående förskolor och en systematisk tillsyn av 
dessa. 

Barn och utbildningsnämnden rekommenderas dock att: 

• Tillse att ett undertecknat godkännande finns med samtliga enskilda 
huvudmän. 

• Tydliggöra ansvarsfördelning och riktlinjer vid hanterande av 
ansökningsprocessen för att förhindra att steg i processen missas 
(exempelvis hanteringen av undertecknat godkännande) 

• Komplettera gällande riktlinje med en tidsplan för hur ofta tillsyn ska 
utövas 

• Överväga att införa ett system för jämförande mått mellan kommunala 
och fristående förskolor, exempelvis genom att låta dem delta i den årliga 
enkäten, som ett led i kvalitets- och tillsynsarbetet. 

Tillförordnad skolchef Per Sandberg skriver 2020-05-06 att barn- och 
utbildningsförvaltningen ställer sig bakom Deloitte AB:s 
rekommendationer. 

Vad gäller att införa ett system för jämförande mått mellan kommunala 
och fristående förskolor finns det vissa frågor som måste utredas om detta 
ska kunna genomföras. 
_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen  
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§ 41 Information om verksamhetssystem 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om arbetet med ett nytt 
elevregister från Tieto Education. Upphandlingen påbörjades 2017 
tillsammans med samtliga kommuner i Jönköpings län. Det nya systemet 
innebär att flera funktioner samlas i ett system.  

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade att köpa det nya systemet 
men implementeringen har inte fungerat enligt tidsplan. Förvaltningen har 
succesivt gått in i det nya systemet och det har varit mycket arbete för att 
få det att fungera på grund av förseningar. Förvaltningen har därför fått 
förlänga avtalet med det tidigare systemet Infomentor till och med juni 
2020. 

Rektorer i Habo kommun har uttryckt en oro inför det nya systemet och 
önskar att avtalet med tidigare system förlängs ytterligare. 
Riskbedömningar har gjorts och barn- och utbildningsförvaltningens 
kansli har gett förslag på åtgärder och lösningar och kommer gå ut med 
tydlig information till all personal. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med det nya systemet och inte 
förlänga avtalet med det tidigare systemet. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 42 Information om lokaler 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om arbetet med ny skola 
och förskola på Kärnekulla. Arbetsgruppen för skola respektive förskola 
har fått granska ritningar. Tillförordnad skolchef för diskussioner med 
tekniska förvaltningen om hur eleverna på ett säkert sätt ska kunna ta sig 
över vägen mellan skola och blivande sporthall. 

Tidsplanen för den nya skolan ser ut att hålla. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 43 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från: 

Rektor Per Sandberg nr 60-68, 200401-200430 

Handläggare Josef Axelsson nr 24-29, 200401-200430 

_____  
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§ 44 Informationsärenden 
 

• Gunnar Pettersson (S) och Anders Almfors (L) har haft samtal med 
rektorer och förskolerektorer. Samtalen har varit givande och de har 
fångat upp en del frågeställningar. 
 

• Tillförordnad skolchef Per Sandberg kommer göra ett 
introduktionsschema för ny skolchef Åsa Wadling som börjar den 1 
juni. 

_____ 
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