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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-03-19 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Solhöjdens förskola 

 Tisdagen den 19 mars 2019 kl. 17:00–19:47 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Amela Johansson (S) 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Marie Lindholm, (KD), ersätter Lars Ramberg (KD) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Ingemar Severin (M) 

Ragnwald Ahlnér (KD) 

Olle Moln Teike (SD) 

Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Josef Axelsson, sekreterare 

Per Sandberg, bitr. barn- och utbildningschef 

Ulla Jansson, handläggare 

Jill Trygg, lärarförbundet 

  

Utses att justera Birger Lindström  Paragrafer: 25–33 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 25 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 26 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Birger Lindström (C) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 27 Presentation av förskolans verksamhet 

Beslut 

Per Sandberg informerar övergripande om förskoleverksamheten i Habo 

kommun. 680 barn går i kommunalt drivna förskolor och 248 barn går i 

förskolor som drivs i privat regi. I kommunen finns barnomsorg dygnet 

runt och ett barn kan gå i förskolan som längst 4,5 år. 

Förskolecheferna för kommunens förskoleområde presenterade sig själva 

och sina respektive verksamheter. 

Ulla Jansson presenterar sig själv och sitt arbete med förskolan på barn- 

och utbildningsförvaltningens kansli. En stor del av Ullas arbete består av 

arbete med ansökningar samt kö till förskolan. 

  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 28 Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport samt 

avstämning av antal barn och elever i förskola, skola och fritidshem per 

den 28 februari 2019. 

  

_____  
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§ 29 Diskussion om budget 2020 och budgetram 2021-2022 

Beslut 

Mona Ljunggren presenterar arbetsgången med budget för 2020 samt 

budgetram för 2021-22. Barn- och utbildningsnämnden ska utarbeta en 

detaljbudget för ett år och en rambudget för tre år framåt. Mona Ljunggren 

beskriver faktorer och risker inom nämndens verksamhetsområde som är 

viktiga att känna till i budgetarbetet. 

Som underlag till kommande budgetarbete beslutar barn- och 

utbildningsnämnden att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att utreda Habo kommuns behov 

och förutsättningar att bedriva särskoleverksamhet i egen regi.   

- ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förskolecheferna ta fram 

ett förslag på flexiblare tider för de förskolebarn som bara har rätt att gå i 

förskolan 15 timmar per vecka. Förslaget ska föredras för nämnden på 

sammanträdet i april för att om möjligt kunna träda i kraft hösten 2019. 

Ärendebeskrivning 

Habo kommuns särskoleelever går för närvarande i särskola i Jönköpings 

kommun. Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har uttryckt 

önskemål om att Habo undersöker möjligheten att själva bedriva 

särskoleverksamhet då det är ont om platser i Jönköping. Särskolebarnen 

från Habo får resa långt på egen hand varför det skulle kunna vara en 

trygghetsfaktor för dessa barn och deras föräldrar om de skulle få vara i en 

skolmiljö närmare hemmet.    

Reglerna för de så kallade 15-timmarsbarnen är en viktig fråga för 

småbarnsfamiljer i Habo. Ohälsotalen ökar i kommunen och olika 

alternativ för 15-timmarsbarnen är då något som förhoppningsvis skulle 

underlätta "livspusslet" för småbarnsföräldrar. 

_____  
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Dnr BU15/53 

§ 30 Revidering av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag på reviderat 

reglemente. Reviderat reglemente ska gälla från den 1 maj 2019. 

Ärendebeskrivning 

I samband med den nya mandatperioden har barn- och 

utbildningsförvaltningen gått igenom barn- och utbildningsnämndens 

reglemente och sett att några mindre justeringar behöver göras.  

Justeringarna avser:  

2 § där verksamhetsområdet "öppen förskola" läggs till samt att "utbildning 

i svenska för invandrare stryks". Öppen förskola har tillkommit som 

verksamhetsområde och utbildning i svenska för invandrare ingår numera i 

kommunal vuxenutbildning. 

16 § där orden ”samt annan förtroendevald” stryks i meningen Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 

får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen, 

då kommunfullmäktige beslutat att insynsplatserna i nämnden ska tas bort. 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om att 

föreslå kommunfullmäktige att anta det föreslagna reviderade reglementet 

 och att detta ska gälla från den 1 maj 2019. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr BU18/159 

§ 31 Individärende 
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§ 32 Anmälningsärenden 

Beslut 

Nedanstående anmälningsärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

A) 

Delegationslistor från: 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 6–7, 190201–190228 

Handläggare Josef Axelsson nr 10–15, 190201–190228 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg 14–20, 190201–190228 

Handläggare Ulla Gillblom nr 3, 190201–190228 

  

B) 

BU17/148 

Byggnadsnämnden - beslut om bygglov naturskola 

  

  

  

  

                                        

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-03-19  11 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 33 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

Per Sandberg informerade om uppföljningsseminarium på temat "Främja 

hälsa hos ungdomar" som kommer äga rum i Salemkyrkan den 22 mars. 

Seminariet är en uppföljning av seminariet på samma tema som hölls i 

idrottshallen i oktober 2018. 

Anders Almfors föreslog att presidiet tillsammans med förvaltningen får i 

uppdrag att besvara skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden om 

personalbemanningen i förskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge presidiet tillsammans med 

förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen. 

_____ 


