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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-24 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 24 mars 2020 kl. 17:00–19:45 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M) 
Johanna Bergbom (M) 
Lars Ramberg (KD) 
Birger Lindström (C) 
Gunnar Pettersson (S) 
Carina Gröndahl Sjöö (S) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 
Sofia Johansson (S) 
Olle Moln Teike (SD) ersätter Mikael Zander (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Per Sandberg, tillförordnad skolchef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Mona Ljunggren, ekonom § 18 
Jill Trygg, facklig företrädare 
Ingemar Severin (M) 

  
Utses att justera Sofia Johansson Paragrafer: 17–23 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 17 Information med anledning av coronaviruset 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete med anledning av coronaviruset och vilka 
konsekvenser pandemin innebär för förvaltningen. Kommunen har 
bildat en lokal händelsegrupp med representanter från räddningstjänsten, 
kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och miljöförvaltningen. 

Vidare informerar Per Sandberg om de åtgärder som är gjorda, till exempel 
förberedelse inför eventuell stängning av skolor och förskolor, uppföljning 
av frånvaro samt upprättad kontinuitetsplan.   

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/28 

§ 18 Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens 
sammanträde i april 

• redovisa vad förskolans prognostiserade underskott orsakas av 
• ta fram förslag för att få nämndens budget i balans under 2020 utan 

tillskott av extra pengar 
• jämföra kostnader för kommunal verksamhet med bidrag till privata 

utförare 
• redogöra för löneglidningens storlek. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 29 
februari 2020. 
 
Mona Ljunggren ger också en helårsprognos för innevarande år. Prognosen 
för helåret visar på ett prognosticerat underskott om 6,4 miljoner kronor 
vid årets slut. Orsaken till underskottet beror till stor del på 
personalkostnader. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Johanna Bergbom (M) säger att kostnadsläget är oroande. Hon önskar en 
ökad tydlighet kring vad kostnaderna består i och föreslår att förvaltningen 
får i uppdrag att 

• redovisa vad förskolans prognostiserade underskott orsakas av 
• ta fram förslag för att få nämndens budget i balans under 2020 utan 

tillskott av extra pengar 
• jämföra kostnader för kommunal verksamhet med bidrag till privata 

utförare 
• redogöra för löneglidningens storlek. 

Gunnar Pettersson (S) önskar en djupare förståelse bakom underskottet och 
yrkar bifall till Johanna Bergboms förslag. 
 
Även Anders Almfors (L) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till 
Johanna Bergboms förslag. 

  

_____  
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Dnr BU19/135 

§ 19 Frågor till barn- och utbildningsnämnden angående 
städning på skolor och förskolor i Habo kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
till miljönämnden. 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har skickat frågor till barn- och utbildningsnämnden 
angående neddragning av städning på skolor och förskolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har under tre år tillbaka haft en ansträngd 
budget. Till 2019 års budget behövdes kostnadssidan ses över för att få en 
budget i balans. De åtgärder som gjordes var bland annat att minska 
timmarna på lokalvården. Nya avtal med tekniska förvaltningen 
upprättades gällande lokalvården i skola och förskola. Konsekvenserna 
blev att prioritering av städområden fick göras. Städfrekvensen blev lägre i 
vissa lokaler. De nya avtalen som tecknades innebar att städpolicyn inte 
kunde följas. Under hela 2019 lades ett stort arbete ned för att få en 
fungerande lokalvård. Detta arbete gjordes tillsammans med tekniska 
förvaltningen. Kring lovstädningen gjordes en justering så att den 
upprätthålls. Tekniska förvaltningen sa upp avtalen under hösten 2019 och 
arbetet är i gång med att ta fram nya avtal gällande lokalvård för barn-och 
utbildningsförvaltningen. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden  
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Dnr BU20/59 

§ 20 Moduler till Alléskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
tekniska förvaltningen att projektera och installera moduler vid Alléskolan 
till höstterminen 2020 och samtidigt bevilja ökad driftsbudget för hyra, 
vaktmästeri och lokalvård. 

Ärendebeskrivning 
En ny skola planeras på Kärnekulla, men då nya skollokaler ännu inte är på 
plats måste moduler etableras på Alléskolan. Tidigare har moduler 
etablerats på Bränningeskolan eftersom det framförallt är där som 
ökningen av elevunderlaget är. Bränningeskolan kan inte längre ta emot 
fler elever med tanke på antal platser i matsal samt idrottshallens storlek. 
Upptagningsområdena har förändrats inför höstterminen 2020. Alléskolan 
kommer att ta emot fler elever under läsåren 2020-2021 och 2021-2022. 
Från läsåret 2022-2023 ska enligt plan den nya skolan på Kärnekulla stå 
klar. 
 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 21 Information om lokaler 

Ärendebeskrivning 
• Arbetet med ny skola och förskola på Kärnekulla fortskrider. 

_____  
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Dnr BU20/3 

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från: 

Rektor Per Sandberg nr 25-33, 200201-200229 

Handläggare Josef Axelsson nr 8-15, 200201-200229 

_____  
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§ 23 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
• Patientsäkerhetsberättelse 2019 
• Ändring och digitalisering av byggnadsplan för Fagerhult, 16-

GUT-533 - samråd 

_____ 
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