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§ 124 Svar på motion om införande av profilklasser på
Hagabodaskolan
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit att Habo kommun ska
utreda möjligheten att införa en profilklass med inriktningen musik/kultur
på Hagabodaskolan, med målsättningen att första antagningen sker hösten
2018.
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och skolförordningen (SFS 2011:185) får
ett antal undervisningstimmar användas för skolans val, för att till exempel
användas för en skolas profilering. Den undervisning som sker i ett ämne
inom skolans val ska till sitt innehåll och inriktning dock vara förenligt
med kursplanen och med kunskapskraven. I skolförordningen uttrycks
tydligt att det är skolans rektor som beslutar om hur utrymmet för skolans
val ska användas och att rektorn inte får ”uppdra åt någon annan att fatta
sådana beslut”.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår
att motionen ska avslås. Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till
förslaget att utreda möjligheterna till att starta en profilklass på
Hagabodaskolan, men enligt skollagen kan inte kommunfullmäktige
besluta om hur undervisningen i skolans val på Hagabodaskolan ska
organiseras (BU 2017-09-19 § 83).
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober att föreslå att motionen ska
avslås.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Rickman (L) påpekar att förslaget i motionen är att frågan ska
utredas, exempelvis vad det kostar att genomföra och så vidare. Efter
utredningen kan det då bli upp till rektor att avgöra om han eller hon vill
införa en profilklass. Han menar inte att profilklasser ska införas utan
utredning och eftersom ingen utredning har gjorts så yrkar han på
återremiss.
Niklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, säger
att detta har utretts vid tidigare tillfällen och att intresset för att starta
profilklasser inte har funnits på Hagabodaskolan. Barn- och
utbildningsnämnden anser därför inte att det behövs någon ny utredning
och att det är därför man har avslagit motionen.
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Forts § 124
Anders Rickman tar då tillbaka sitt yrkande om återremiss och yrkar
istället på bifall till motionen.
Ordförande finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen och dels Anders Rickmans förslag om att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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