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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på  
  
  
Underskrift  

 

Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 17:00 – 18:38 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

Birger Lindström (C) 

Lars Ramberg (KD) 

Johanna Bergbom (M) 

Fredrik Wärnbring (M) 

Amela Johansson (S) 

Christina Källström (MP, ersätter Sofia Johansson (S) 

Gunnar Pettersson (S) 

Mikael Zander (SD) 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Josef Axelsson, sekreterare 

Lotta Lindell, HR-Administratör § 1 

Mona Ljunggren, ekonom § 4 

Ingemar Severin (M) 

Marie Lindholm (KD) 

Olle Moln Teike (SD) 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

 
  
Utses att justera Fredrik Wärnbring Paragrafer: 1 - 9 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 1 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

 
Ärendebeskrivning 

HR-Administratör Lotta Lindell informerar om arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 2 Praktisk information för förtroendevalda 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU19/12 

§ 3 Val av ersättare till presidiet 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Johanna Bergbom (M) utses till 

presidieersättare från majoriteten. Amela Johansson (S) utses till 

presidieersättare från oppositionen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 maj 2010 (§46) ska barn- och 

utbildningsnämndens presidium ha två ersättare, en ur majoriteten och en 

ur oppositionen. Ersättarna har inte närvarorätt när de inte tjänstgör. 

Ersättarna behöver inte komma från samma parti som de ordinarie 

presidieledamöterna. 

 

--- 

 

Beslutet skickas till: 

Löneenheten 
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§ 4 Ekonomisk uppföljning 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger preliminär information om bokslutet för  

2018. 

 

--- 
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Dnr BU17/143 

§ 5 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2018. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2018 innehåller 

det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. Uppföljningen av 

barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2018 visar att: 

- Delegationsordningen måste revideras i början av år 2019.   

- Barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts.  

- Förskola erbjuds inom fyra månader.  

- Betalning av ersättning för gymnasieutbildning och vuxenutbildning har 

skett korrekt 

 

--- 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU18/158 

§ 6 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2019 

 
Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på intern kontrollplan 2019.  

Ärendebeskrivning  

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

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

som fullmäktige har bestämt samt Nämnderna ska var och en inom sitt 

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

som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning 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 2019 utarbetats.   

Syfte  

Syftet med internkontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 

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 har tagits 

fram med ett antal aktiviteter och rutiner som utsetts lämpliga att 

kontrollera med hänsyn till tidigare internkontrollplaner och verksamhetens 

beskaffenhet.   

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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Dnr BU18/148 

§ 7 Förstudie av uppföljningsrutinerna för gymnasieelevernas 

resultat 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande över förstudien av uppföljningsrutinerna 

för gymnasieelevernas resultat.  

Ärendebeskrivning  

Kommunrevisionen har genomfört en förstudie av uppföljningsrutinerna 

för gymnasieelevernas resultat. Revisionens sammanfattande bedömning 

efter genomförd förstudie är att barn- och utbildningsnämnden tydligt kan 

förbättra sina rutiner för uppföljning av gymnasieelevernas resultat.   

Barn- och utbildningsförvaltningen delar kommunrevisionens iakttagelser, 

men vill särskilt lyfta fram att ett förbättringsarbete avseende 

uppföljningen av gymnasieelevernas resultat är avhängigt ett samarbete 

med Jönköpings kommun.  

 

--- 

 

                 Beslutet skickas till:  

Kommunrevisionen 
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§ 8 Anmälningsärenden 

Beslut 

Nedanstående anmälningsärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

 a)   

Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 

47-50, nr 125-148, 181126-  181231                                               

Intendent Marie Skarp nr 103-104, 181126-181231  

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg 117-124, 137-145, 181126- 

181231  

Handläggare Ulla Gillblom nr 36-37, 181126-181231  

   

  b)   

BU17/95 Kommunfullmäktige – Kemikalieplan, revidering  

  

BU18/153 Kommunfullmäktige – Val av ledamöter och ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden  

  

BU18/152 Kommunfullmäktige – Val av ordförande samt förste och andre 

vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden  

  

BU18/151 Kommunfullmäktige - Regler för ersättares inkallande till 

tjänstgöring  

  

BU17/84 Kommunstyrelsen – Budgetinformation 

 

--- 
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§ 9 Informationsärenden 

 

 

 

 --- 

 

 

 

  

 

  

 

 


