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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-12-12 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Lustfyllt, Munkaskogs gård 
 Tisdagen den 12 december 2017 kl. 17:00 – 18:30 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M)  

Lennart Karlsson (-) 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson (M) 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom 

Johakim Knutsson (SD) 

Birgitta Ström (L)  

Per Sandberg, bitr. barn- och utbildningschef 

Christina Källström, insynsplats (MP) 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Jill Trygg, lärarförbundet 
  
Utses att justera Lennart Karlsson Paragrafer: 96 - 101 
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 96 VFU och rekryteringsstrategi 

 
Ärendebeskrivning 

Per Sandberg arbetar som biträdande barn- och utbildningschef sedan 

augusti 2017. Ett av hans uppdrag är att, tillsammans med 

utvecklingsstrateg Charlotte Sjödahl, se över rekryteringsprocessen. De är 

nu nästan klara med rekryteringsstrategin, där ledorden för att behålla 

personal är att stödja, utmana och utveckla. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer behöva rekrytera ett stort antal 

nya medarbetare de närmaste åren, både inom förskola och skola. För att få 

personal att söka till Habo är VFU (verksamhetsförlagd utbildning) mycket 

viktig, då de gör sin praktik i Habo. Under våren kommer Habo att få 25 

studenter. Per berättar att Habo har ett gott rykte och att studenterna är 

mycket nöjda med både förskolorna och skolorna i Habo. Den stora 

utmaningen är nu att behålla personalen vi har idag, och att fler ska söka 

sig hit.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 97 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport 

per den 30 november 2017. 

 

--- 
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§ 98 Uppföljning kränkande behandling 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om 

förvaltningens rutiner vid anmälan om diskriminering och annan kränkande 

behandling.  

 

Katarina upplever att skolorna har blivit bättre på att anmäla kränkningar, 

att sätta in åtgärder och att följa upp kränkningarna. Det är mer 

förebyggande arbete och åtgärder sätts in direkt. De två största skolorna, 

Alléskolan och Hagabodaskolan, har fler anmälda kränkningar jämfört med 

övriga skolor. 

 

Från och med årsskiftet kommer alla kränkningar att registreras i ett nytt 

system, som gör det enklare att följa upp och ta fram statistik. 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-12-12  6 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU17/143 

§ 99 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på intern kontrollplan 2018. 

Ärendebeskrivning 

Av kommunallagen 6 kap 7 § framgår att barn- och utbildningsnämnden 

ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ska också se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. 

Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade den 27 oktober 2016 om 

reglemente för internkontroll. Med detta som grund har en plan för barn- 

och utbildningsnämndens interna kontroll 2018 utarbetats. 

 

Syfte 

Syftet med internkontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 

säkerställas att följande mål uppnås: 

 en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 en tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Genomförande                                                                                            

Senast i december varje år ska barn- och utbildningsnämnden anta en plan 

för uppföljning av den interna kontrollen. En internkontrollplan (bilaga 2) 

har tagits fram med ett antal aktiviteter och rutiner som utsetts lämpliga att 

kontrollera med hänsyn till tidigare internkontrollplaner och verksamhetens 

beskaffenhet. För att följa upp verksamhetens mål, effektivitet och kvalitet 

har en plan för verksamhets- och budgetuppföljning (bilaga 1) framtagits. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med barn- och 

utbildningsnämndens sammanträden. Dessutom görs en samlad 

redovisning årsvis. 

--- 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a) Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 98-99, 171101-171130 

Intendent Marie Skarp nr 71-82, 171101-171130 

Biträdande barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 147-164, 171101-

171130 

 

b) 

BU17/141 

Revisorerna i Habo kommun – Granskning av ansvarsutövande. 

 

--- 
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§ 101 Informationsärenden 

  

 Nicklas Gustavsson (S) och Thomas Werthén (M) informerar om 

ett besök på Naturbruksgymnasiet I Tenhult, som de upplevde som 

mycket positivt. 

 

 Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om att 

Vuxenutbildningen har gjort en ny upphandling, som innebär att 

både bygg- och barnskötarutbildning kommer starta till hösten 

2018. 

 

 Thomas Werthén (M) informerar om Teknikcollage som, 

tillsammans med närliggande kommuner, arbetar för att säkra 

teknikföretagens behov av kompetens personal. 

 

 --- 

 

 


