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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-02-19 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på  
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Hagabodaskolan 
 Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 17:00–20:22 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Amela Johansson (S) 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Lars Ramberg (KD) 

Johanna Bergbom (M) § 10-16 kl. 17:00-19:00 

Mikael Zander (SD) 

Ragnwald Ahlnér (KD), ersätter Birger Lindström (C)  

Ingemar Severin (M), ersätter Johanna Bergbom (M) § 17-24 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Per Sandberg, bitr. barn- och utbildningschef 

Mona Ljunggren, ekonom § 16-17 

Josef Axelsson, sekreterare 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 18 

Emma Davidsson, rektor § 12 

Patrik Hilmersson, rektor § 12 

Tobias Möllerström, bitr. rektor § 12  

Robert Blomqvist, rektor § 12 

Robert Sjödelius, rektor § 12 

Ingemar Severin (M) § 10-16 

Gunilla Berggren, Lärarförbundet 

Jill Trygg, Lärarförbundet 
  
Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 10 - 24 
  
  
Ordförande  
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Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 10 Godkännande av dagordning 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 11 Val av justerare 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunnar Pettersson (S) att justera 

protokollet. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 12 Presentation av grundskolans verksamhet 

 
Beslut 

Per Sandberg informerar övergripande om grundskoleverksamheten i 

kommunen. 1800 elever går i grundskolan i Habo kommun och 457 elever 

från Habo kommun går i gymnasiet i Jönköpings kommun.  

Rektorerna presenterar sig själva och sina respektive skolor. 

  

Ordförande tackar för informationen.   

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 13 Aktuell betygsstatistik Hagabodaskolan 7–9 

 
Beslut 

Rektor Patric Hilmersson och bitr. rektor Tobias Möllerström presenterar 

aktuell betygsstatistik för högstadiet. Statistiken visar att för perioden 

2015–2018 är flickornas resultat avsevärt högre än vad de är för pojkarna. 

Höstterminens betyg för åk 9 2018  än högre än de var för åk 9 samma tid 

2017.  

  

Ordförande tackar för informationen. 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-19  8 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 14 Aktuell betygsstatistik åk 6 

 
Beslut 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg presenterar aktuell 

betygsstatistik för åk 6 i Habo kommun. Flickornas betyg är generellt 

högre än vad de är för pojkarna. Statistiken visar också att satsningar på 

ökad kunskap i vissa ämnen har gett önskat resultat. 

  

Ordförande tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 15 Barn- och elevprognos 2019 

 
Beslut 

Barn- och elevprognosen presenteras för barn- och utbildningsnämnden på 

sammanträdet i april 2019. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU19/25 

§ 16 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

januari 2019. Rapporten visar 5,7 % av barn- och utbildningsförvaltningens 

budget har förbrukats första månaden 2019.  

Barn- och elevavstämningen för januari 2018 visar att antalet barn i 

förskolan och antalet elever i fritidshemmen är något lägre än budgeterat. 

Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan är något högre än 

budgeterat.  

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU17/84 

§ 17 Bokslut 2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna 2018 års bokslut. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2018 års bokslut.  Barn- 

och utbildningsnämndens bokslut innebär en negativ avvikelse mot budget 

motsvarande 5 816 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på ett ökat 

barnantal i förskolan, ökade matkostnader, ökade snittlöner, ökade 

kostnader för interkommunala grundskoleelever, ökade kostnader för 

skolskjuts, ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd och 

minskade statsbidrag. Förvaltningen föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna upprättat bokslut.   

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 18 Uppföljning av skolnärvaro 

 
Beslut 

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg presenterar arbetet med 

skolnärvaro i Habo kommun. Arbetet bedrivs utifrån en modell som Habo 

kommun har tagit fram. Modellen tydliggör ansvarsfördelning och 

samverkan mellan olika aktörer i arbetet med elever med hög skolfrånvaro. 

Under hösten 2018 har elevernas närvaro i åk 7-9 ökat.  

  

Ordförande tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU19/15 

§ 19 Samråd: detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna detaljplanen av Bränninge 2:12 och 2:17 med tillägget att nya 

förskole- och skolplatser måste skapas för de barn som flyttar in i de 

planerade lägenheterna.     

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17 har upprättats med syfte att 

pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerfamiljshus som 

resulterar i ca 28 lägenheter.  De nya boenden kommer att skapas nära 

befintliga förskolor och skolor, som redan idag är fullt utnyttjade. Barn- 

och utbildningsförvaltningen vill av den anledningen lyfta behovet av 

ytterligare förskole- och skolplatser, som kan tillgodose de eventuella 

behov som en nybyggnation av 28 lägenheter medför. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna 

detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig 

positiva till densamma med tillägget att nya förskole- och skolplatser måste 

skapas för de barn som flyttar in i de planerade lägenheterna.   

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU18/140 

§ 20 Remiss - Översiktsplan 2040 Habo kommun 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande gällande Översiktsplan 2040 för Habo 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med en ny översiktsplan för Habo kommun pågår. Planen skall ge 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 

hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras fram till år 

2040. Översiktsplanen är utskickad på samråd från 1 november 2018 till 31 

januari 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att översiktsplanen 

lyfter fram vikten av att en snabb utbyggnad av kommunen också ställer 

krav på omsorgskapaciteten gällande barnomsorg och skola. Planen kan i 

vissa riktlinjer bli mer tydliga i skrivningarna gällande av behovet av nya 

förskolor och skolor och att dessa behov är med i ett tidigt skede. 

Översiktsplanen behandlar också vikten av en utökad kollektivtrafik. 

Planen utgår främst utifrån kommuninvånarna behov. 

Yttrande 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att man ska behandla den 

inpendling som sker till arbetsplatser i kommunen. En bra och utbyggd 

kollektivtrafik är mycket viktig för att tillgodose rekryteringsbehovet i 

kommunen. Översiktsplanen lyfter fram förslag på ett antal dokument som 

bör tas fram för att framgångsrikt kunna arbeta mot en hållbar utveckling. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att ett särskilt dokument (plan) 

bör tas fram för att förkorta processen kring byggnationer av nya skolor 

och förskolor.   

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsenheten 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 21 Uppdrag för kontaktpolitiker/nämndrepresentant 

 
Beslut   

Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner till varje förskole- 

och skolområde enligt presidiets förslag:  

Bränninge förskole- och skolområde 

Fredrik Wärnbring (M) 

Mikael Zander (SD) 

Hagens förskole- och skolområde 

Birger Lindström (C )  

Amela Johansson (S) 

Kråkeryds förskole- och skolområde 

Lars Ramberg (KD) 

Sofia Johansson (S) 

Hagaboda skolområde 

Anders Almfors (L) 

Gunnar Pettersson (S) 

Slättens förskole- och skolområde 

Gunnar Pettersson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Familjecentral, särskola, gymnasier, vuxenskola 

Anders Almfors (L) 

Gunnar Pettersson (S) 

Fredrik Wärnbring (M)  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare mandatperiod utsett 

kontaktpolitiker till varje förskole- och skolområde. Presidiet har tagit fram 

förslag till indelning för nuvarande mandatperiod som delas ut på 

sammanträdet.  

 

--- 
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§ 22 Val av ersättare till Folkhälsorådet 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Fredrik Wärnbring (M) till 

ersättare i Folkhälsorådet. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden noterar att kommunstyrelsen har valt barn- 

och utbildningsnämndens vice ordförande Gunnar Pettersson (S) till 

ledamot och vice ordförande i Folkhälsorådet. Barn- och 

utbildningsnämnden behöver därför bara utse en ersättare. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 23 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående anmälningsärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)   

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 1-5, 190101-190131                                                

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg 1-13, 190101-190131 

Handläggare Josef Axelsson nr 1-9, 190101-190131 

Handläggare Ulla Gillblom nr 1-2, 190101-190131       

b)   

BU19/20 Kommunstyrelsen – Sponsring av Habo Honda Cup    

BU19/18 Livsmedelsanläggning upphör – Rödåns förskola     

 

--- 
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§ 24 Informationsärenden 

 
Beslut 

Presidiet besökte Alléskolan den 8 februari 2019. Syftet med besöket var 

att visa uppskattning för den besparingsinsats som skolan har gjort. 

 

--- 

 

 


