
 

 

Protokoll för barn- och utbildningsnämnden 

Nr Ärende Sida 

§ 112 Godkännande av dagordning 3 

§ 113 Val av justerare 4 

§ 114 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning 5 

§ 115 Beslut om bidragsbelopp till förskola, fritidshem och grundskola 2022 6 

§ 116 Internkontrollplan 2022 7 

§ 117 Ändring av beslutade sammanträdestider för 2022 8 

§ 118 Uppföljning av delegationsordning 9 

§ 119 Redovisning av delegationsbeslut 10 

§ 120 Informationsärenden 11 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
Sida 

1 
 

 

Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

Tisdagen den 14 december 2021 klockan 17.00–18.13 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

Maria Alfredsson (KD) 

Ingemar Severin (M) ersätter Johanna Bergbom (M) 

Christina Källström (MP) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Övriga närvarande Olle Moln Teike (SD) 

Åsa Wadling, skolchef § 116-118 

Per Sandberg, bitr. skolchef § 120 

Mona Ljunggren, ekonom § 114-115 

Josef Axelsson, sekreterare 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Paragrafer 112–120 

Utses att justera Sofia Johansson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Datum då anslaget publiceras 2021-12-22 

Datum då anslaget avpubliceras 2022-01-13 

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 112 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 113 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Sofia Johansson (S) att justera 

protokollet. 

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
Sida 

5 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 114 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning  

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola samt 

elever i skola per den 30 november samt ger en ekonomisk månadsrapport 

per den 30 november. 

Utifrån denna månadsrapport är prognosen att nämnden vid bokslut för 

2021 kommer att göra ett större överskott.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 115 Beslut om bidragsbelopp till förskola, fritidshem 
och grundskola 2022 

Diarienummer BU21/148 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Habo beslutar om bidragsbelopp till 

kommunala och enskilda huvudmän enligt förvaltningens förslag.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till 

ersättningsbelopp för kommunal och fristående verksamhet så som 

förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola. 

Enligt skollagen skall ersättningsbeloppen för de enskilda huvudmännen 

grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 

beslutas före kalenderårets början. 

Förvaltningen tog inför budget 2021 fram en ny resursfördelningsmodell 

som används för både kommunala och fristående verksamheter. 

Bidragsbeloppen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Habo 

kommun och tillämpas för såväl kommunal som fristående verksamhet. 

Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelningen av resurser till den egna verksamheten. 

I bidragsbeloppen till fristående verksamhet ingår administrativt tillägg på 

3 procent av grundbeloppet samt 6 procent i momskompensation. 

Vissa kostnader gällande egen regi ligger centralt och fördelas inte ut till 

rektorsområden eller enheter. Detta kan till exempel handla om 

fortbildning, elevhälsa, företagshälsovård mm. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 116 Internkontrollplan 2022 

Diarienummer BU21/129 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan samt planering för 

verksamhets- och budgetuppföljning för 2022. 

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. 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. Senast i december varje år ska barn- och 

utbildningsnämnden anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

En internkontrollplan har därför tagits fram med ett antal aktiviteter och 

rutiner som utsetts lämpliga att kontrollera med hänsyn till tidigare 

internkontrollplaner och verksamhetens beskaffenhet. 

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 2022 utarbetats. 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. 

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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Justeras Expedierats 

 

§ 117 Ändring av beslutade sammanträdestider för 2022 

Diarienummer BU21/122 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra datum för nämndens 

sammanträde i augusti respektive september. Augustinämnden äger rum 

den 16 augusti och septembernämnden äger rum den 13 september.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 november 2021 om tider 

för sammanträden samt presidier för 2022. Två av de beslutade 

sammanträdestiderna behöver ändras. 

Budgetavstämning för barn- och utbildningsnämnden sker den 18 augusti 

2022. Det är då viktigt att nämnden kan ta ställning till vad som ska 

framföras på budgetavstämningen. 

Budgetberedning äger rum den 15 september 2022. Nämnden behöver 

innan detta datum besluta om vad nämnden vill framföra till 

budgetberedningen. 

 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   
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Justeras Expedierats 

 

§ 118 Uppföljning av delegationsordning  

Diarienummer BU21/149 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till ny delegationsordning med 

borttagning av ordet [om] i ärendegrupp A18, ska gälla från och med den 1 

januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning som har gällt sedan 1 januari 

2021. 

Mindre förändringar har gjorts, såsom ändring av delegat för några 

ärendegrupper. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningskansli 

Rektorer 

Kulturskolechef 

Studie- och yrkesvägledare  
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§ 119 Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor för november 2021 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

211101-211130 nr 31-33 

Handläggare Josef Axelsson 

211101–211130 nr 120-128 

Handläggare Ulla Gillblom 

211101–211130 nr 37 

_____  
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§ 120 Informationsärenden 

Lokaler 

Biträdande skolchef Per Sandberg visar nämnden var särskolemodulen ska 

placeras vid Hagabodaskolan. Markarbete kommer genomföras bredvid 

modulen så att en skolgård för särskoleeleverna kan anläggas. 

Per Sandberg berättar att det pågår förhandlingar mellan kommunen och 

Hagakyrkan om ett eventuellt köp av Hagakyrkan Södra. Om en 

överenskommelse nås är planen att Kulturskolans verksamhet ska flytta 

dit.    

Covid-19 

Per Sandberg berättar att det är hög smittspridning av covid-19 i Habo. 

Vecka 49 var det 39 konstaterade fall i kommunen. Särskilda åtgärder har 

vidtagits på vissa skolor för att begränsa smittspridningen.  

Kulturskolans luciafirande i sporthallen fick tyvärr ställas in för 

allmänheten och föräldrar på grund av pandemin. Föreställningen 

genomfördes för Hagabodaskolans elever i två omgångar.  

Förskoleklass läsåret 22/23 

Per Sandberg berättar att på grund av lokalbrist på Bränningeskolan har ett 

antal kommande förskoleklasselever på Bränninge placerats i moduler 

utanför Hagabodaskolan. Efter önskemål från vårdnadshavare bjöds in till 

ett informationsmöte om placeringarna vid Hagabodaskolan. Företrädare 

för förvaltningen, barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders 

Almfors (L) samt kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) 

deltog på mötet. Skolchef Åsa Wadling informerar nämnden om det 

lagrum i skollagen (9 kap. 15 §) som reglerar placering av elever mot 

vårdnadshavares vilja.  

Trafiksäkerhetsprogram 2021-25 

Nämnden beslutade den 24 augusti 2021 att bifalla förslaget till nytt 

trafiksäkerhetsprogram. Kommunstyrelsen har den 1 december 2021 

beslutat godkänna trafiksäkerhetsprogrammet för perioden 2021-25.  

 

 

 

 

_____ 


