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Tid och plats Kl. 18:00 onsdag den 27 februari 2019, Skoklosterrummet/Kalmarrummet, 
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) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S) 
Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Inger Wallin (S) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Begonia Randhav (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Thomas Moore (SD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Zinaida  Belonoshko  (SD) 
  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

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

Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Onsdagen den 27 februari 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer § 19 
  
Ajournering 19:59- 20:08, § 19 Årsredovisning 2018 
  
Underskrifter   

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  
 

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-27 

Datum för 
anslags uppsättande 2019-02-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2019-03-22 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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Innehållsförteckning 
BOU § 19 Dnr 2019/00060 

Årsredovisning 2018 ............................................................................................. 4 
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BOU § 19 Dnr 2019/00060  

Årsredovisning 2018 

Beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 

2018 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för bortbyggandet av skola 2000 på 
Gröna Dalenskolan. 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för ombyggnationen på 
Fridegårdsgymnasiet. 
 

4. Paragraferna justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning, med tillhörande barn- och elevhälsa. Inom nämndens 
ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala musikskolan. 

Verksamhet förskola har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att 
säkerställa god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. I augusti 
öppnades förskolan Frösundavik som blir kommunens största förskola. 

För femte året i rad förbättras resultatet för grundskolan och skolorna har 
ökat sina resultat avsevärt. Håbo kommun hamnar på plats 50 av 290 
kommuner i Sveriges kommuners och landstings årliga rankning. Fler elever 
i årskurs 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen och andelen elever som är 
behöriga till gymnasiet har också ökat.  

För tredje året i rad tog Fridegårdsgymnasiet hem det prestigefyllda priset 
som Årets UF-företag i Uppsala län. 

Ett intensivt arbete har pågått under året för att minska budgetunderskottet 
som redovisades inför 2018. Förvaltningens verksamheter har arbetat med 
åtgärder för att närma sig en budget i balans. Totalt redovisar 
verksamheterna för hela år 2018 ett underskott på cirka 12,4 miljoner 
kronor. 
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Gröna Dalenskolans ombyggnation pågår och färdigställs under 2019. Av 
de budgeterade kostnaderna kvarstår 4 048 000 kronor att budgetera om till 
2019. Även ombyggnation för fler klassrum på Fridegårdsgymnasium ska 
ombudgeteras med 1,6 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-06, BOU 2019/00060 nr 55464. 
Årsredovisning 2018 (Barn- och utbildningsnämnden).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 2018 
och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för bortbyggandet av skola 2000 på 
Gröna Dalenskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
ombudgetering av investeringsmedel för ombyggnationen på 
Fridegårdsgymnasiet. 

Paragraferna justeras omedelbart.  

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

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom  
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