
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-11  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 11 september 2019, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gunilla Alm (L) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S) 
Zinaida Belonoshko (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Thomas Moore (SD) 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Eva Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsa 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef  
Charlotte Lundberg, rektor  
Malin Ottosson, rektor  
Lena Wannberg- Jansson, rektor  
Anette Möllergren, rektor  
Malin Bjäreklint, rektor  
Lena Seger, rektor  
 

  

Justering  

Justerare Helene Cranser 

Dag och plats måndagen den 16 september 2019, kommunhuset Håbo 

Justerade paragrafer §§ 98-103 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  
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Justerare 

 

 

Helene Cranser 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-11 

Datum för 
anslags uppsättande 2019-09-16 

Datum för 
anslags nedtagande 2019-10-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 98 Dnr 2019/00040  

Mötets öppnande 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Cranser till justerare av 
dagens protokoll. Justering äger rum den 16 september kl. 15:00.  

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 

Utgår: 

Projekt: Skogsbrynet 

 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 
tillsammans med ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde.  
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BOU § 99 Dnr 2019/00166  

Närvaro- och yttranderätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 11 september 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Mattias Jonsgården, 
lokalförsörjningschef, närvaro- och yttranderätt under §§ 100 - 101 vid 
dagens sammanträde. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte om närvaro- och yttranderätt 
för Erik Forsell, projektledare på fastighetsavdelningen, vid dagens 
sammanträde.  
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte om närvaro- och yttranderätt 
för Karin Gustafsson, fastighetschef på tekniska förvaltningen vid dagens 
sammanträde.   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte om närvaro- och yttranderätt 
gällande Erik Forsell, projektledare på fastighetsavdelningen och Karin 
Gustafsson, fastighetschef på tekniska förvaltningen eftersom de inte deltog 
på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-09, BOU 2019/00166 nr. 56719.  
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BOU § 100 Dnr 2018/04110  

Information från förvaltningsledningen 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Verksamhetschef för grundskola informerar om att ett arbete kring 
ekonomin och budgetuppföljningen sker just nu tillsammans med 
rektorerna. Vidare berättar verksamhetschefen om ett samarbete med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten som har påbörjats gällande 
tillgängliga lärmiljöer.  

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa informerar om att 
Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och visar material kring detta. 

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om att alla nya platser i 
gymnasiets årkurs 1 är tillsatta samt om antalet klasser inom de olika 
programmen och andelen elever som kommer från en annan kommun. 

Förvaltningschefen informerar kring beslutet att ta bort personalförmånen 
att äta till självkostnadspris och vad som gäller för personal inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Vidare påminner förvaltningschefen barn- och utbildningsnämnden om 
datum och tid för måldialogen kring budgetarbetet 2020. Inbjudan kommer 
att skickas ut till samtliga berörda. 

Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef, presenterar sig för barn- och 
utbildningsnämnden och informerar om lokalförsörjningsprocessen samt om 
olika projekt som pågår i kommunen.  

Rektorer inom förskola presenterar sig för barn- och utbildningsnämnden 
och presenteras för sina respektive kontaktpolitiker.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-09, BOU 2018/04110 nr. 56720.  
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BOU § 101 Dnr 2019/00165  

Projekt: Västerängsskolan, Viby skola och förskola - 
förberedelsefas 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att använda 500 000 kronor från 

investeringsbudgeten för de avslutade projekten Västerängsskolan och 
Viby skola och förskola för att genomföra en ny förstudie 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-12, BOU §§ 79-80 att 
avsluta projekten Västerängsskolan samt Viby skola och förskola. I 
samband med det beslutade nämnden även att barn- och 
utbildningsförvaltningens förvaltningschef ska beställa en förstudie av 
lokalförsörjningschefen eftersom förutsättningarna i båda projekten har 
förändrats. 

Kostnaden för förberedelsefasen där förstudien ingår beräknas uppgå till 
cirka 500 000 kronor och hanteras inom beslutad investeringsbudget för 
projekten Västerängsskolan samt Viby skola och förskola. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-09, BOU 2019/00165 nr. 56718 
– Protokollsutdrag 2019-06-12, BOU § 80  
– Protokollsutdrag 2019-06-12, BOU § 79  
– Fuktinventering Vibyskolan 
– Fuktinventering Viby förskola 
– Lokalförsörjningsplan BOU 2018-2028 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschef 
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BOU § 102 Dnr 2019/00169  

Information om resultat av internrevision  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
I augusti 2018 genomfördes en genomlysning med nyckeltalsanalys av 
PWC på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. 

PWC redovisade resultatet för barn- och utbildningsnämnden den 19 
september 2018 (BOU § 84).  

Som en följd av resultatet gjorde förvaltningen en intern revision, som 
innebar att genomlysa och kvalitetssäkra rutinerna för uppföljning i 
verksamheten. Genomlysningens resultat sätter fokus på såväl ledarskapets 
betydelse, som förutsättningar att hålla budget.  

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om resultatet av den interna 
revisionen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-08-19, BOU 2019/00169 nr. 56783.  
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BOU § 103 Dnr 2019/00022  

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Anders Ekelöf (SD) lyfter frågor kring den höga frånvaron som är på SFI-
utbildningarna och undrar hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
med den.  

Verksamhetschef för gymnasiet informerar om olika orsaker till varför 
frånvaron kan vara hög just inom SFI- utbildningarna och om hur 
förvaltningen arbetar med detta.  

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen för även diskussioner 
kring praktikplatser för elever inom SFI- verksamheten och kommande 
arbete kring detta.  
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