
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-30  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 30 september 2020, Övergransalen/Kalmarrummet 
Kommunhuset, Bålsta/TEAM:s 

  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Gunilla Alm (L) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD), via länk 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C) 
Mikaela Klaesson (KD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Gabriel Tidestav (S) 
 

  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
 

  

Justering  

Justerare Inger Wallin (S) 

Dag och plats onsdagen den 30 september 2020, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 111-112 
  
Ajournering 19:31-19:43 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Inger Wallin 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-30 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-09-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-10-22 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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BOU § 111 Dnr 2020/00010  

Delårsrapport augusti 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 

2020 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska 
underskottet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
I barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter pågår olika 
former av utvecklingsarbeten.  

På förskolan fortsätter arbetet med den pedagogiska grundstrukturen i syfte 
att skapa en likvärdighet. Ett kommungemensamt program har tagits fram 
för att säkerställa att barn möts av stimulerande pedagogiska lärmiljöer i 
samtliga förskolor. 

Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i 
våras gick ut årskurs nio VT2020. Det genomsnittliga meritvärdet i Håbo 
kommuns kommunala grundskolor exklusive små kommungemensamma 
undervisningsgrupper är 228,46 meritpoäng. 

Fridegårdsgymnasiets nya yrkesprogram Barn- och fritid har startat 
höstterminen 2020 med mycket goda söksiffror. Detsamma gäller skolans 
övriga utbildningar. 

Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands Bro 
vuxenutbildning för SFI (svenska för invandrare), grundläggande 
vuxenutbildning och vuxenutbildning på gymnasienivå. Genom att avtalet 
innefattar administration kring mottagande och antagande effektiviseras 
Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på 
utbildningen. 

Upphandling av ett nytt elevhanteringssystem pågår, vilket kommer att 
effektivisera och förbättra handläggning, dokumentation av elevers 
kunskapsutveckling, närvaroregistrering med mera. Skolskjutsleverantör 
och handläggningssystem för skolskjuts är också under pågående 
upphandling. 

Covid-19 har påverkat alla verksamheter och i perioder har läget varit 
väldigt ansträngt. På förskolan och på grundskolan har frånvaron periodvis 
varit hög, både för barn/elever och personal. Gymnasiet har bedrivit 
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distansundervisning under en stor del av vårterminen. Det har fungerat väl 
och eleverna har fått sin garanterade undervisningstid.  

Effekten på helår för covid-19 beräknas bli cirka 2,6 miljoner kronor. 
Merparten av kostnaderna beror på ökade personalkostnader. 

Barn och utbildningsnämndens prognos visar ett underskott med 19,5 
miljoner kronor för året 2020, vilket är en förbättring med 10,8 miljoner 
kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror på genomförda 
effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer, 
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i 
föregående prognos.  

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning augusti 2020, Barn- och utbildningsnämnden 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, BOU 2020/00010 nr 59412  

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) ställer frågan om barn- och 
utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.     

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp  
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BOU § 112 Dnr 2020/00184  

Projekt Viby/Västerängen - upparbetade kostnader 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras på 

grund av sent väckt ärende, samt att nämnden inte har fullständiga 
ekonomiska underlag med motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall ta denna kostnad i sin driftbudget. Det är till 
exempel helt orimligt att barn- och utbildningsnämnden skall ta 
fastighetens restvärde i sin driftbudget när fastigheten ej ägs av barn- 
och utbildningsnämnden.  

Förnyade underlag skall minst innehålla en redovisning av upparbetade 
kostnader med uppgift om var dessa kostnader kommer ifrån, varför 
projekteringen fick gå så långt innan bristerna i fastigheten 
uppmärksammades, samt en hållbar motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall belastas med dessa kostnader. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.   

Sammanfattning  
Förändrade omständigheter och ökat behov av förskole- och skolplatser har 
medfört att beslut om att avsluta projekten Vibyskolans kök och 
Västerängsskolans kök och matsal har tagits i barn- och 
utbildningsnämnden. I samband med beslut om att avsluta projekten fattades 
även beslut om att göra en ny fördjupad behovsanalys.  

Det finns upparbetade kostnader i båda projekten, vilka kan föras över i nya 
investeringsprojekt om genomfört arbete kan nyttjas där. I det fall det inte är 
möjligt behöver kostnaderna tas i nämndens driftbudget. 

Inom ramen för investeringsprojektet Viby finns upparbetade kostnader om 
4,2 miljoner kronor. Vibyskolan har ett bokfört värde om 3,7 miljoner 
kronor, totalt 7,9 miljoner kronor.  

I en genomförd byggnadsteknisk utredning har konstaterats att Vibyskolan 
är i så dåligt skick att det inte är möjligt att använda befintlig byggnad som 
grund för om- och tillbyggnation. Av den anledningen behöver 
skolbyggnaden utrangeras, vilket innebär att både bokfört värde och de 
upparbetade kostnaderna behöver tas inom ramen för barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget 2020. 

Inom ramen för investeringsprojektet Västerängsskolans kök och matsal 
finns upparbetade kostnader om 5,4 miljoner kronor. De upparbetade 
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kostnaderna kan komma att nyttjas i nytt projekt, varför beslut om dessa 
medel inte tas för närvarande.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, BOU 2020/00184 nr 59404  
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att ärendet återremitteras på grund av sent 
väckt ärende, samt att nämnden inte har fullständiga ekonomiska underlag 
med motivering till varför barn- och utbildningsnämnden skall ta denna 
kostnad i sin driftbudget. Det är till exempel helt orimligt att barn- och 
utbildningsnämnden skall ta fastighetens restvärde i sin driftbudget när 
fastigheten ej ägs av barn- och utbildningsnämnden.  

Förnyade underlag skall minst innehålla en redovisning av upparbetade 
kostnader med uppgift om var dessa kostnader kommer ifrån, varför 
projekteringen fick gå så långt innan bristerna i fastigheten 
uppmärksammades, samt en hållbar motivering till varför barn- och 
utbildningsnämnden skall belastas med dessa kostnader. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag 
till beslut. 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till 
beslut. 

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) ställer frågan om barn- och 
utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.    
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Ledningsgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen 
Lokalförsörjningschef 
Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
Förvaltningsekonom 
 
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Ajournering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Delårsrapport augusti 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till:



	Projekt Viby/Västerängen - upparbetade kostnader
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till:




