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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-18 
  
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 18 april 2017 kl. 17:00 – 18:50 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Johakim Knutsson (SD), tjänstgörande ersättare 

Birgitta Ström (L), tjänstgörande ersättare 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 32-35 

Christina Källström (MP), insynsplats 

Jill Trygg, lärarförbundet  

Gary Nilsson, förskolechef § 31 

Jenny Syrén Järn, förskollärare § 31 

Jessica Einarsson, förskollärare § 31 

Robert Blomqvist, rektor § 31 

Stefan Fagerström, fritidspedagog § 31 
  
Utses att justera Mats Lindén Paragrafer: 31 - 42 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 31 Besök av Kråkeryds förskole- och skolområde 

 
Ärendebeskrivning 

Jenny Syrén Järn och Jessica Einarsson är förskollärare på Laggets 

förskola. De berättar om deras språkutvecklande arbetssätt, för att barnen 

bland annat ska utveckla ett rikt talspråk och en förmåga att kommunicera.  

 

Rektor Robert Blomqvist och Stefan Fagerström, fritidspedagog på 

Kråkerydskolan, informerar om skolans systematiska kvalitetsarbete, 

matematik och om hur skolan och fritidshemmet arbetar ihop. Målen är att 

ämnet matematik ska förbättras och att skolan ska få en bra struktur och 

organisation kring möten och konferenser. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 32 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk rapport per den 31 mars 2017. 

 

--- 
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§ 33 Strategi för att minska barngruppernas storlek 

 
Ärendebeskrivning 

Skolverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram nya riktmärken för 

barngrupper i förskolan. Ekonom Mona Ljunggren informerar om att barn- 

och utbildningsförvaltningen behöver ta fram en strategi för kommande år, 

om man vill kunna ta del av statsbidraget för mindre barngrupper. Förslag 

till strategi kommer att presenteras på sammanträdet i maj 2017. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/88 

§ 34 Uppföljning av kostpolitiskt program 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kvalitetsuppföljningen av ”Kostpolitiskt program”. 

Ärendebeskrivning 

För att Habo kommuns måltidsverksamhet ska ha en enhetlig kvalitet sker 

kvalitetsuppföljning en gång vartannat år av ansvariga nämnder. Barn- och 

utbildningsnämnden ska därför utvärdera och följa upp måltids- 

verksamheten hos två olika leverantörer, Habo kost och Sodexo. 

 

Ekonom Mona Ljunggren redogör för uppföljningen. En enkät har besvarats 

av elever och ansvariga för olika uppdrag såsom leverantörer, rektor m.fl. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU17/9 

§ 35 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2017 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 15 mars 2017 tagit fram en ny 

barn- och elevprognos. Tidigare prognoser har gjorts i mars och oktober 

2016. 

 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar prognos och platsbehov inom 

förskola och skola de kommande åren. 

 

--- 
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Dnr BU17/8 

§ 36 Aktuell kö till förskoleverksamhet 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz presenterar aktuell kö till 

förskoleverksamhet. 

 

--- 
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Dnr BU17/80 

§ 37 Granskning gällande rektors roll som pedagogisk ledare 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens svar på kommunrevisionens rekommendationer, 

med tillägg att nämnden önskar en uppföljning av den framtagna 

handlingsplanen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av rektors roll som 

pedagogisk ledare. Granskningen har avgränsats till årskurs 7-9. I sin 

granskningsrapport rekommenderar revisionen följande åtgärder: 

 Skapa en gemensam uppfattning om vad rektors pedagogiska 

ledarskap innebär för både nämnd och verksamhet. 

 Tydliggör prioriteringarna avseende rektors delaktighet i elevernas 

kunskapsinlärning och överse möjligheten att förbättra rektorns 

tidsmässiga förutsättningar att delta i undervisningen. 

 Förtydliga kommunikationen gällande analys av måluppfyllelse till 

verksamheten. 

 Vidta åtgärder för att åstadkomma förbättrade meritvärden. 

 Eftersträva att betygsättningen endast sker på de grunder som 

formulerats i respektive ämnes kursplan. 

 Vidta åtgärder för att stimulera till ämnesövergripande diskussioner 

avseende betygsättning. 

 

En extern konsult har under januari-mars 2017 anlitats för att 

genomföra en kartläggning av Hagabodaskolans organisation. Efter den 

genomförda kartläggningen har en handlingsplan upprättats. En del av 

handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka det pedagogiska 

ledarskapet på skolan. Då dessa omfattar revisionens 

rekommendationer anser barn- och utbildningsförvaltningen att barn- 

och utbildningsnämnden genomfört de av kommunrevisorerna 

föreslagna åtgärderna.  

 

--- 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Rektor, Hagabodaskolan 
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Dnr BU17/75 

§ 38 Ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som 

huvudman för fristående gymnasieskola 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

VFG Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

VFG-Jönköping i Jönköpings kommun. Verksamhetsstart är planerad till 

läsåret 2018/2019. De nationella program som ansökan gäller är fordons- 

och transportprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet. 

Verksamheten planeras vara fullt utbyggd år 2020 med totalt 168 elever. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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Dnr BU17/76 

§ 39 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som 

huvudman för utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. Verksamhetsstart 

för den planerade utökningen är läsåret 2018/2019. De nationella program 

som ansökan om utökning gäller är fordons- och transportprogrammet, 

samt bygg- och anläggningsprogrammet. Den utökade verksamheten 

planeras vara fullt utbyggd år 2020 med totalt 168 elever. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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Dnr BU17/77 

§ 40 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 

huvudman för fristående gymnasieskola 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun. 

Verksamhetsstart är planerad till läsåret 2018/2019. De nationella program 

som ansökan gäller är ekonomiprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, handels- och 

administrationsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet. 

Verksamheten planeras vara fullt utbyggd år 2020 med totalt 354 elever. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-04-18  13 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 41 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 38-41, 170201-170228 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 42-46, 170301-170331 

Intendent Marie Skarp nr 8-13, 170201-170228 

Intendent Marie Skarp nr 14-18, 170301-170331 

Rektor Per Sandberg nr 14-24, 170001-170228 

Rektor Per Sandberg nr 25- 

Rektor Emma Davidsson nr 1-5, 170101-170228 

 

b) 

Dnr BU16/112 

KS § 30 – Godkännande av nämndernas interkontrollplaner 2017. 

 

Dnr BU12/54 

KS § 23 – Meddelande om kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 

2017. 

 

Dnr BU16/113 

KF § 16 – Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om att 

Bäckgatans förskola ska vara allergianpassad. 

 

Dnr BU16/118 

KS § 39 – Framtida lokaler för skola och förskola 

 

Dnr BU12/54 

KS § 40 – Behov av fler platser i Hagabodaskolans matsal 

 

Dnr BU16/24 

KS § 46 – Internkontrollplaner 2016 - uppföljning 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-04-18  14 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 42 Informationsärenden 

  

- Marie Lindholm (KD) informerade om att hon har besökt 

Alléskolans ledningsgrupp, vilket var ett mycket positivt möte. 

 

--- 

 

 


