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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Hagabodaskolan, konferensrummet 

 Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 17:00–18:50 

  

Beslutande Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Carina Gröndahl Sjöö (S), ersätter Gunnar Pettersson (S) 

Lars Ramberg (KD) 

Johanna Bergbom (M) § 48–52 kl. 17:00.18:27 

Mikael Zander (SD) 

Ingemar Severin (M), ersätter Johanna Bergbom (M) § 53–57 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Svante Modén, teknisk chef 

Carina Angshed, samordnare nyanländas lärande 

Josef Axelsson, sekreterare 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Lars Ramberg Paragrafer: 48–58 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 48 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 49 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Lars Ramberg (KD) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 50 Information om planering av förskole- och skolbyggnationer 

samt befintligt underhållsarbete 

 

Teknisk chef Svante Modén berättar att tekniska förvaltningen planerar för 

byggnation av förskola samt skola på området Stormagärdet. Det 

pågår förhandling med markägare för att nå en överenskommelse om att få 

åtkomst till mark. 

Fastighetsbolaget Tosito har tecknat avtal om att köpa fastigheten 

Kärnekulla 1:4 där de planerar att bygga upp till 800 bostäder och 

fastigheter för handelsändamål. Habo kommun har tillgång till mark i 

samma område för att kunna bygga förskola, skola och sporthall i samband 

med Tositos byggnation. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 51 Samordning av nyanlända elever 

 

Carina Angshed arbetar som högstadielärare på Hagabodaskolan. Vid 

sidan om sin lärartjänst är Carina också samordnare för nyanländas 

lärande. Det innebär bland annat att Carina samordnar 

modersmålsundervisningen, tar emot nyanlända elever och i viss mån 

stödjer lärare som arbetar med nyanlända i deras kompetensutveckling. I 

Habo kommun går för närvarande cirka 100 nyanlända elever. De utgör     

5 % av det totala elevantalet.  

Carina Angshed berättar om projektet "Riktade insatser för nyanlända". 

Projektet går ut på att en arbetsgrupp med politiker och 

tjänstemän identifierar lämpliga riktade insatser för nyanlända. Projektet 

genomförs tillsammans med Skolverket och kommer att pågå under fem 

terminer fr o m höstterminen 2019.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 52 Rapport tertial 1 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen för tertial I. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren går igenom det ekonomiska läget för respektive 

post i tertialrapporten. Sammanfattningsvis visar tertialrapporten minus 2 

miljoner kronor vilket beror på att matkostnaderna för förskola och 

fritidshem visar minus 1,1 miljoner respektive minus 900 000 kr. En 

skrivelse om justering är skickad till kommunfullmäktige.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Dnr BU19/25 

§ 53 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar en ekonomisk månadsrapport samt 

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

den 30 april 2019.  

_____  
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§ 54 Fortsatt diskussion om budget 2020 och budgetram 2021–

2022  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ett utkast till dokument med 

budgetförutsättningar för nämnden att utgå ifrån i arbetet med att ta fram 

budget för 2020 samt rambudget för 2021–2022. Dokumentet tar upp 

centrala budgetposter och politiska samt ekonomiska faktorer som är 

viktiga för nämnden att känna till i budgetarbetet, exempelvis 

utbildningspolitiska delar av ”Januariöverenskommelsens”, nytt 

resursfördelningssystem samt statsbidrag.    

_____  
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Dnr BU17/91 

§ 55 Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera beslut i ärendet till 

ordförande i nämnden.  

Ärendebeskrivning 

Katarina Ståhlkrantz berättar att en ansökan om taxiresor/skolskjuts vid 

särskilda skäl har kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen samt 

att förvaltningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut.  

_____  
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Dnr BU19/58 

§ 56 Ansökan om bidrag från internationaliseringsfonden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Hagabodaskolan 45 000 

kronor till ett internationellt samarbetsprojekt med Tanzania samt att 

skolan efter genomfört projekt ska återkomma till nämnden med en 

muntlig redogörelse. 

Ärendebeskrivning 

Per Sandberg berättar att Hagabodaskolan under de senaste 15 åren har 

haft ett utbyte med en skola i Tanzania. För två år sen var elever och lärare 

från Habo och besökte skolan i Tanzania. Nu planeras för att två lärare 

därifrån ska komma och besöka Hagabodaskolan. För att täcka 

omkostnader för detta besök söks pengar ur internationaliseringsfonden.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektor, Hagabodaskolan 

Förvaltningsekonom, BUN 
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§ 57 Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

a) 

Delegationslistor från 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz nr 10-12, 190401-190430 

Bitr. skolchef Per Sandberg 31-42, 190401-190430 

Handläggare Josef Axelsson nr 23-32, 190401-190430 

b) 

BU15/53-16 

KF § 52 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

                                           

_____ 


