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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 3 oktober 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Lennart Carlsson (M), Ordförande 

Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Torstenson (M), 1:e vice 
ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Sofie Bergengren (MP) 
Werner Schubert (S) 
Helene Cranser (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson (S) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav (S) 
Nina Manninen (S) §§ 96-99 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 
Catharina Wakim. verksamhetschef gymnasiet/rektor Fridegård 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Janne Lundell, förvaltningsekonom 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt 

Dag och plats Onsdagen den 3 oktober 2018, Kommunhuset Håbo Kommun 

Justerade paragrafer § 99 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Lennart Carlsson  

Justerare 

 

 

Fredrik Anderstedt 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-03 

Datum för 
anslags uppsättande 2018-10-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2018-10-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

 

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 99 Dnr 2018/03015  

Delårsbokslut 2018 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att 
tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. Utifrån den 
kommungemensamma tillitsbaserade styrningen och ledningen har 
förvaltningen fört dialoger med cheferna, nämnden och fackliga 
representanter. En ny tydlig arbetsorganisation har tagits fram med 
verksamhetschefer för respektive skolform. 
Förskolan har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att säkerställa 
god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. I augusti öppnades den nya 
förskolan Frösundavik, som erbjuder 152 förskoleplatser. 
En satsning på medarbetare i Fritidshemmet har startat och kommer att pågå 
till juni 2019. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad 
samsyn kring våra förändrade styrdokument i samverkan med 
läraruppdraget. 
De kommunala grundskolorna visar en uppåtgående trend och meritvärdena 
för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 
2017/2018. I år ligger det genomsnittligt meritvärde på 227,35. 
På Fridegårdsgymnasiet får skolledningens pedagogiska och organisatoriska 
ledarskap höga utvärderingar i Skolinspektionens personal- och elevenkät, 
liksom i den kommunövergripande HME-enkäten (Hållbart 
medarbetarengagemang). Enkäterna visar på hög motivation, delaktighet 
och engagemang och på professionell kompetens och höga förväntningar på 
eleverna. 
Gällande elever på Fridegårdsgymnasiet var det procentuella andel elever 79 
procent som gick ut med gymnasieexamen våren 2018. 
Barn- och utbildningsförvaltningen administration känner av ett ökat tryck 
med anledning av fler sökande till förskola och skola. Ändringar i lagar och 
förordningar gör också att fler och fler arbetsuppgifter tillkommer. 
Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det 
budgetunderskott som redovisades inför 2018. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 3 miljoner kronor bättre 
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än föregående prognostillfälle men 10 miljoner kronor sämre i jämförelse 
med budget.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2018-09-25, BOU 2018/03015 nr 50800. 
– Delårsuppföljning augusti 2018, Barn- och utbildningsnämnden  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 
2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut.     

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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