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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-25 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 25 september 2018 kl. 17:00 – 18:30 
  
Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Marie Lindholm (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Lennart Karlsson (-) 

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

Johakim Knutsson (SD), ersätter Helena Persson (C) 

 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 67-68 

Per Sandberg, biträdande barn- och utbildningschef 

Ulla Gillblom, handläggare § 66-71 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Christina Källström (MP), insynsplats 
  
Utses att justera Lennart Karlsson Paragrafer: 66 - 72 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 66 Redovisning av elev- och föräldraenkät 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2018 genomfört elev- 

och föräldraenkäter. Enkäterna ingår som en del i förskolornas, skolornas 

och förvaltningens uppföljningsarbete inom det systematiska 

kvalitetsarbetet. Varje förskola och skola analyserar och arbetar vidare med 

sina resultat. 

Ulla Gillblom, handläggare, föredrar ärendet. Årets enkätundersökning har 

riktat sig mot vårdnadshavare som har barn i kommunens förskolor och 

fritidshem, till vårdnadshavare som har barn i årskurserna 2, 5 och 8 i 

grundskolan och till elever i förskoleklass och årskurserna 1-9. 

Svarsfrekvensen är 72 % bland föräldrarna i förskolan, 64 % bland 

föräldrarna i fritidshemmet och 54 % bland föräldrarna i grundskolan. 

Förskolans vårdnadshavare är positiva till sitt barns förskola. De svarar att 

barnet trivs i förskolan, att de får tillräcklig information om barnets 

utveckling och att de kan rekommendera barnets förskola till vänner och 

bekanta. Flera vårdnadshavare nämner i kommentarer att de anser att 

utemiljön på gårdarna behöver rustas upp. 

Även vårdnadshavarna i grundskolan uppger att barnen trivs och känner sig 

trygga i skolan, att undervisningen håller hög kvalitet och barnen tycker det 

är roligt att lära i skolan. 

Fritidshemmets vårdnadshavare tycker bland annat att fritidshemmet 

erbjuder en verksamhet som är meningsfull, intresseväckande och rolig, 

och att både inomhus- och utomhusmiljön är av god kvalitet. Även barnen 

uppskattar sitt fritidshem. 

Eleverna svarar bland annat att de trivs i skolan och att de känner sig 

trygga. Motivationen har ökat markant, främst på högstadiet, men fortsätter 

ändå att vara ett utvecklingsområde i alla åldrar. Ytterligare ett 

utvecklingsområde är studiero, att känna att man kan arbeta i lugn miljö. 

Att öka elevers respekt för varandras olikheter är ett område som behöver 

stärkas, speciellt bland de äldre eleverna. 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 67 Ekonomisk rapport tertial 2 och delårsbokslut 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens tertialrapport II. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rapport för det 

ekonomiska utfallet till och med den 31 augusti 2018 för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. Det ekonomiska utfallet för perioden 

är 252 953 tkr. Enligt helårsprognosen beräknas utfallet för år 2018 bli 379 

656 tkr, vilket innebär ett förväntat underskott motsvarande 4 961 tkr. 

 

--- 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU17/84 

§ 68 Budget 2019-2021 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens ramförslag för år 

2021. 

Ärendebeskrivning 

Förskolans avgiftsintäkter hade räknats fel i förvaltningens budgetförslag 

för år 2021. En teknisk justering behöver därför göras. 

 

--- 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om 

förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, och utvärderar förvaltningens 

mål för läsåret 2017-2018. 

Förvaltningens tre målområden för läsåret 2017-2018 har varit: 

Information och kommunikation 

En guide för information och kommunikation har skapats. Det finns en 

organisation, struktur och mål för personalens digitala kompetens-

utveckling. Digitala verktyg används för att fördjupa barns lärande och 

utveckling, och det finns uttalade mål för barn och elevers digitala 

kompetens. 

Matematik 

Både pojkar och flickors resultat i matematik förbättras varje år. 86 % av 

eleverna i årskurs 3 bedöms nå målen i matematik. I årskurs 6 fick 94 % 

betyg A-E i matematik och i årskurs 9 fick 87 % betyg A-E. Pojkarnas 

resultat har försämrats något i årskurs 9 mot tidigare år. Pedagoger i 

förskola och förskoleklass har ett ökat fokus på matematik och integrerar 

matematiken alltmer i förskolans temaarbete.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet håller en hög kvalitet och följs 

kontinuerligt upp med ett vetenskapligt förhållningssätt i alla 

verksamheter. Det finns tydliga roller och fungerande strukturer för att 

dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. 

För åren 2018-2019 är undervisningsprocessen ett övergripande mål. 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU18/121 

§ 70 Granskningsrapport av upphandlingsprocessen 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra de i 

granskningsrapporten föreslagna åtgärderna. 

Ärendebeskrivning 

En granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelsen och 

nämnderna i Habo kommun har genomförts av Deloitte AB. Den 

sammanfattande bedömningen efter granskningen är att kommunstyrelsen 

och nämnderna delvis har en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar. Deloitte AB lämnar i sin granskningsrapport följande 

rekommendationer som berör barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde: 

För samtliga medarbetare tydliggöra vikten av att noterade avvikelser från 

avtalsvillkoren snarast möjligt rapporteras till upphandlingscontrollern. 

 Se över rutinerna för dokumentation av genomförda upphandlingar 

och säkerställa att det finns underlag för samtliga upphandlingar. 

 Tillse att LOU efterlevs. 

 Tydligt ange i sin delegationsordning vilka beloppsgränser som 

gäller för beslut om inköp och upphandling. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder 

rekommenderas i granskningsrapporten. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a) 

Delegationslistor från 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 31-35, 180701-180831 

Intendent Marie Skarp nr 71-75, 180801-180831 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 79-86, 180701-180831 

Handläggare Ulla Gillblom nr 20-29, 180801-180831 

 

b) 

Dnr BU/1 

KF § 78 – Sammanträdesplan 2019  

Dnr BU17/84 

KF § 73 – Beslut om tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden. 

 

--- 
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§ 72 Informationsärenden 

 Biträdande barn- och utbildningschef Per Sandberg informerar om 

framtagandet av ett nytt miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. 

Projektgruppen har haft ett första inledande möte. 

Per Sandberg informerar också om ett seminarium i Habo sporthall den  

20 oktober, som handlar om hur ungdomarna i Habo mår. 

 

--- 

 

 


