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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-06-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kulturskolan, Gästgivaregatan 14 
 Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 17:00 – 20:45 
  
Beslutand Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Helena Persson (C) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Birgitta Ström (L), ersätter Mats Lindén 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson 

Madelene Ericson, ersätter Marie Lindholm § 58-65 kl. 18:45-20:45 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 59-60 

Fredrik Hempel, kulturskolechef § 55 

Gunilla Cedervall, särskolesamordnare § 56 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg/pedagogisk ledare § 56-58 

Ulla Jansson, handläggare § 57-58 

Jill Trygg, lärarförbundet  

Christina Källström (MP), insynsplats 
  
Utses att justera Helena Persson Paragrafer: 55 - 65 
  
  
Ordförande  
 

 
 

Justerande  
 

 

Sekreterare 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-20  3 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 55 Besök från Kulturskolan 

 
Ärendebeskrivning 

Kulturskolan flyttade in i nya lokaler vid årsskiftet. Det visade sig då att 

lokalerna inte var ljudisolerade, och under sommaren kommer därför 

lokalerna att byggas om. 

 

Kulturskolechef Fredrik Hempel inleder sammanträdet med en 

rundvandring i kulturskolans lokaler. Fredrik Hempel uttrycker oro inför 

framtiden och påtalar behovet av nya lokaler som är anpassade för 

kulturskolans verksamheter. 

 

Kulturskolan har cirka 600 inskrivna elever och 930 aktiviteter per vecka. 

Dansen fortsätter att öka, de har för närvarande 280 danselever och cirka 

60 står i kö.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 56 Uppföljning och redovisning särskola 

 
Ärendebeskrivning 

Gunilla Cedervall berättar om sitt uppdrag som särskolesamordnare. 

Gunillas huvudsakliga arbetsuppgifter är inskrivningar i särskolan och att 

besöka och följa upp elever med skolgång utanför Habo kommun. Gunilla 

samarbetar också mycket med barn- och elevhälsoenheten i Jönköpings 

kommun. 

 

Läsåret 2016/2017 har Habo kommun haft 10 elever inskrivna i 

grundsärskolan och 9 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 3 elever har 

varit integrerade i grundskolor i Habo. Från höstterminen 2017 ökar antalet 

inskrivna elever i särskola till 22 elever, som är inskrivna på skolor i 

Jönköping, Tenhult och Tidaholm. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 57 Uppföljning särskilt stöd 

 
Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg Charlotte Sjödahl informerar om förvaltningens 

process- och strukturarbete för elever som behöver särskilt stöd, och om 

insatser som har gjorts under läsåret 2016/2017. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att andelen elever med åtgärdsprogram har 

ökat sedan år 2016 och en fjärdedel av eleverna som riskerar att inte 

uppfylla kunskapskraven har åtgärdsprogram. Charlotte konstaterar också 

att förhållandet mellan andel elever som riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven och andel elever med åtgärdsprogram skiljer sig åt mellan 

kommunens skolor. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/85 

§ 58 Tillsyn av fristående förskolor 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tillsyn av 

fristående förskolor. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utöva tillsyn över de 

verksamheter som kommunen har godkänt. I Habo kommun handlar det 

om fyra fristående förskolor (Solstrålens förskola, Förskolan Framtiden, 

Äventyrets förskola, Montessoriförskolan Upptäckaren) samt Kottarna på 

Sjövik (ett familjedaghem som drivs i egen regi). 

 

Vid tillsynen kontrolleras styrning och ledning, kompetens och 

professionsutveckling, samverkan och allmänna förutsättningar för 

utvecklande och lärande. 

 

Utvecklingsstrateg Charlotte Sjödahl och handläggare Ulla Jansson 

informerar om hur de har genomfört tillsynen och sammanfattar att 

förskolorna och familjedaghemmet bedriver en god pedagogisk verksamhet 

med hög kvalitet, har god samverkan mellan huvudman och förskolechef 

och att de följer de bestämmelser som finns i skollag, läroplan och 

allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 59 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 60 Budget 2018-2020 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare med förvaltningens förslag till detalj- och investeringsbudget, med 

tillägg att utökning av tilläggsbelopp med 3 miljoner kronor görs för barn 

med särskilda behov i förskolan och grundskolan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till budget ska vara klart i september, därför måste barn- och 

utbildningsnämnden redan nu besluta om vilka förutsättningar 

förvaltningen ska arbeta efter i budgetarbetet. 

 

Ekonom Mona Ljunggren och barn- och utbildningschef Katarina 

Ståhlkrantz presenterar förvaltningens förslag till detalj- och 

investeringsbudget. 

 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på ytterligare 3 miljoner kronor till 

barn med särskilda behov i förskolan och grundskolan. 
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Dnr BU15/78 

§ 61 Revidering av regler och avgifter för förskola och fritidshem 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på reviderade regler och avgifter för 

förskola och fritidshem och beslutar att dessa ska gälla från och med den 

21 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 juni 2015 om regler och 

avgifter för förskola och fritidshem och att dessa skulle gälla från och med 

den 1 juli 2015. Regelverket reviderades i januari 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför höstterminen 2017 sett över 

gällande dokument och föreslår ytterligare revideringar. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslås därför godkänna förvaltningens förslag på 

reviderade regler och avgifter för förskola och fritidshem och att dessa ska 

gälla från den 21 augusti 2017. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förskolechefer 

Rektorer 

Handläggare, barn- och utbildningsförvaltningen 
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Dnr BU17/96 

§ 62 Remiss - Ensamkommande ungdomars rätt till boende och 

skola 

  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om ensamkommande 

ungdomars rätt till boende och skola. 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna i Habo har genom Maria Alsén lämnat in en motion med 

förslag på att ungdomar ska få fortsätta att gå i skolan även om de blir 

uppskrivna i ålder. Bakgrunden är att flera av de ensamkommande 

ungdomar som Habo har tagit emot under våren 2017 fått sina åldrar 

uppskrivna till 18 år och äldre. Motionären skriver att de ungdomar som 

blivit åldersuppskrivna inte får fortsätta på sin skola och därför blir utan 

undervisning. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som i sin tur 

har beslutat att remittera motionen till socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivning. 

Alla ungdomar som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Rätten till 

skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande har fyllt 

18 år har hen rätt att avsluta sin utbildning. Det är kommunen som ansvarar 

för att ge asylsökande ungdomar som bor inom kommunen möjlighet att gå 

i skolan på samma villkor som andra ungdomar som bor i Sverige. 

Skolplikt gäller dock inte för asylsökande. 

En särskild utredare har av regeringen haft i uppdrag att lämna förslag på 

hur utbildningen för nyanlända elever, som kommer till Sverige under 

grundskolans senare årskurser, kan anpassas för att öka dessa elevers 

möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. När 

utredningen presenterades den 7 juni 2017 innehöll den till förslag som 

syftar till en mer långsiktig planering och mer flexibla lösningar för dessa 

elevers skolgång, så att de ges bättre förutsättningar att nå en 

gymnasiebehörighet. 

De ungdomar som omfattas av Liberalernas motion har rätt till skolgång. 

För varje elev måste det dock göras en bedömning av huruvida skolgången 

ska fullgöras i grundskolan eller gymnasieskolan. Barn- och 

utbildningsförvaltningen vill hänvisa till det nationella regelverk som finns 

avseende asylsökande ungdomar och den eventuellt nya lagstiftning som är 

på gång inom området. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte att 

Habo kommun ska eller bör upprätta ett eget lokalt regelverk för dessa 

elevers skolgång. Förvaltningen vill också trycka på vikten av en långsiktig 

planering för de asylsökande ungdomarnas skolgång. En långsiktig 

planering bör även bli mer kostnadseffektiv än tillfälliga lösningar som 
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sker ad hoc. 

Eftersom asylsökande ungdomar redan har rätt att gå i skolan och att en 

långsiktig planering för deras skolgång behövs föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om 

ensamkommande ungdomars rätt till boende och skola. 

 

--- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU17/101 

§ 63 Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn 

och unga 

 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner den bilaga till 

överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i 

Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas 

psykiska, sociala och fysiska hälsa som berör psykologansvaret för 

utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge redan utsedd 

arbetsgrupp i uppdrag att ta fram implementeringsplan av bilagan 

till överenskommelsen. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utvärdering av bilagan 

görs samtidigt som huvuddokumentet revideras och att redan 

utsedd arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen. 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på länsövergripande riktlinjer 

för ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer inom 

regionens specialistenheter. Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 

beslutade 2017-04-06 att godkänna det framtagna förslaget som en bilaga 

till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län 

och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala och 

fysiska hälsa, att ge redan utsedd arbetsgrupp i uppdrag att ta fram 

implementeringsplan av bilagan till överenskommelsen, att utvärdering av 

bilagan görs samtidigt som huvuddokumentet revideras, att redan utsedd 

arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen samt att 

rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att godkänna bilagan och anta PKS förslag till beslut. 

 

--- 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunal utveckling, Region Jönköpings län 
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§ 64 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)               

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 59-64, 170501-170531 

Intendent Marie Skarp nr 29-33, 170501-170531 

Rektor Per Sandberg nr 62-69, 170501-170531 

 

b) 

Dnr BU17/88 

KS § 88 – Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsuppföljning av det 

kostpolitiska programmet. 

 

Dnr BU16/85 

KS § 77 – Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att 

till kommunstyrelsens sammanträde i augusti inkomma med handlingsplan 

för hur nämnden ska komma till rätta med befarat underskott. 
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§ 65 Informationsärenden 

 

  Barn och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om 

pågående rekrytering av ny förskolechef till Slättens 

förskoleområde och rekrytering av biträdande rektor och t.f. rektor 

till Hagabodaskolan. 

 

 Thomas Werthén (M) informerar om att han har träffat länets 

kommuner.   

 

--- 

 

 


