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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-09-24 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Vänstra kammaren, kommunhuset 

 Tisdagen den 24 september 2019 kl. 17:00–20:08 

  

Beslutande Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Liselotte Heinonen (L), ersätter Birger Lindström (C)  

Sofia Johansson (S) 

Eva-Lis Svensson (S), § 86–91 

Lars Ramberg (KD) 

Johanna Bergbom (M) 

Ingemar Severin (M), ersätter Eva-Lis Svensson (S) § 82–85 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Olle Moln Teike (SD) 

Ingemar Severin (M), ej tjänstgörande § 86–91 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Per Sandberg, skolchef bitr. 

Josef Axelsson, sekreterare 

Ulla Gillblom, handläggare § 85 

Carina Angshed, projektledare § 84 

Ulrika Ärlig, projektledare § 84 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Fredrik Wärnbring Paragrafer: 82–91 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  
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§ 82 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 83 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Fredrik Wärnbring (M) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 84 Information om projektet "Riktade insatser för nyanländas 

lärande" 

Carina Angshed och Ulrika Ärlig är projektledare för projektet "Riktade 

insatser för nyanländas lärande". De berättar att det är ett regeringsuppdrag 

som syftar till genom olika insatser förbättra utbildningskvaliteten för 

nyanlända barn och elever. Vid behov kan projektet även omfatta barn och 

elever som inte är nyanlända men som har annat modersmål än svenska. 

Projektet startade i slutet av 2018 och avslutas våren 2022. Budgeten är ca 

5 miljoner som är pengar som betalas av Skolverket. 

Under våren 2019 har en arbetsgrupp bestående av politiker, personal från 

barn- och utbildningsförvaltningen samt projektledarna, arbetat fram en 

åtgärdsplan med nio lämpliga insatser för att förbättra nyanlända barn och 

elevers lärande. En av dessa insatser går ut på att förbättra 

kommunikationen mellan förskola/skola och nyanlända barn och elevers 

vårdnadshavare. Insatserna genomförs från juli 2019 till och med december 

2021. Flera av dessa insatser gynnar även elever som inte är nyanlända. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 85 Redovisning av elev- och föräldraenkät  

Ulla Gillblom, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

berättar att det våren 2019 har gjorts enkätundersökningar om för- 

respektive grundskolans verksamheter. Enkäterna har riktat sig till 

föräldrar samt elever.  

Svarsfrekvensen varierade mellan 49% och 74%. Ämnen som enkäterna 

har handlat om är exempelvis trygghet, utveckling och lärande, skolmat 

samt elevhälsa. Medelpoängen för de flesta av frågorna är mellan (3) och 

(4), där (3) betyder att ett påstående stämmer ganska bra och (4) betyder 

att ett påstående stämmer helt.    

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 86 Delårsbokslut 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens delårsbokslut 2019. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut visar det ekonomiska 

läget till och med den 31 augusti 2019 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter. Delårsbokslut gällande driftredovisning visar att utgifterna 

för årets åtta första månader är drygt 265 miljoner. Enligt helårsprognosen 

beräknas utgifterna för år 2019 bli drygt 403 miljoner, vilket innebär att till 

och med augusti har 66% av nämndens budgeterade medel för 2019 

förbrukats. Bedömningen är att nämnden vid årets slut kommer kunna 

lämna ifrån sig ett nollresultat. 

  

  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Dnr BU19/25 

§ 87 Barn- och elevutveckling  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar avstämning av antal barn och elever 

i förskola, skola och fritidshem per den 31 augusti 2019. 

_____  
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§ 88 Budget 2020-2022 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar det preliminära budgetläget efter 

budgetberedningens möte den 23 september. Efter att nämnden den 27 

augusti fattade beslut om budget för 2020 har en ny 

befolkningsprognos tagits fram. Denna visar att barnantalet minskar med 

12 barn verksamhetsåret 2020 jämfört med den tidigare prognosen. 

Budgetberedningens nästa möte är den 2 oktober. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 89 Utvärdering av systematiskt kvalitetsarbete  

Skolchef Katarina Ståhlkrantz berättar att det inom för- respektive 

grundskolan i Habo kommun bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Syftet med detta arbete är hitta områden som behöver utvecklas. Lämpliga  

åtgärder genomförs därefter och slutligen utvärderas resultatet. En del av 

detta arbete är kvalitetsdialoger som genomförs på varje för- respektive 

grundskola varje år. På dessa möten deltar personal från 

förvaltningskansliet, politiker samt personal från skolan. Nu har årets 

kvalitetsdialoger genomförts. Dessa har visat: 

Läsåret 18/19 har förskolorna exempelvis arbetat aktivt med 

språkutveckling, naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling. 

Läsåret 18/19 har grundskolorna arbetat för ökad arbetsro, genom bland 

annat mobilförbud. Andra fokusområden har varit ökad motivation och 

vilja att lära samt hälsofrämjande insatser som innebär att alla elever oftast 

har en fysisk aktivitet om dagen. 

Under läsåret 19/20 kommer förskolorna fokusera på exempelvis att 

barnens delaktighet och inflytande ska öka, hälsa och rörelse samt 

matematik. 

Inom grundskolan kommer fokusområden läsåret 19/20 bland annat 

att vara att minska skillnad i meritpoäng mellan pojkar och flickor och att 

få pojkar att bli bättre på att skriva på engelska. Utöver detta finns mål om 

att förbättra kunskapsresultat även för de som redan har höga meritpoäng. 

    

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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§ 90 Anmälningsärenden 

Beslut 

a) 

Delegationslistor från 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz 

nr 21, 190801-190831 

Bitr. skolchef Per Sandberg 

nr 87-95, 190801-190831 

Handläggare Josef Axelsson 

nr 58-67, 190801-190831  

Handläggare Ulla Gillblom 

nr 8-16, 190801-190831 

  

_____  
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§ 91 Informationsärenden 

Beslut 

• Ersättare Olle Moln Teike (SD) informerar om att Mediacenter nu 

gör en satsning på kompetenslyft för förskolelärare. Olle Moln 

Teike vill därför påminna kommunens förskolor att ta del av 

Mediacenters tjänster. 

_____ 


