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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-05-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på  
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Måndagen den 22 maj 2017 kl. 17:00 – 19:50 
  
Beslutande Thomas Werthén (M), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Lennart Karlsson (-) § 43-45 kl. 17:00-18:30 

Birgitta Ström (L), ersätter Anna Josefsson 

Sofia Johansson (S), ersätter Nicklas Gustavsson 

Johakim Knutsson (SD), ersätter Lennart Karlsson § 46 kl. 18:30-18:40 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 47-50 

Johakim Knutsson (SD), ersättare § 43-45 

Jill Trygg, lärarförbundet  

Christina Källström (MP), insynsplats 

Emma Davidsson, rektor § 43 

Jenny Albers, biträdande rektor § 43 

Monica Thörnberg, förskolechef § 43 

Axel Fischer, rektor § 43-44 

Helén Claesson, konsult Leaducate AB § 43-44 

Anna Gustafsson, pedagog § 45 

Ulla Jansson, samordnare § 45 

Johnny Nilsson, utvecklingsstrateg § 46 

Ulrica Larsson, miljöingenjör § 46 
  
Utses att justera Birgitta Ström Paragrafer: 43 - 54 
  
  
Ordförande  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 43 Information från Slättens förskole- och skolområde 

 
Ärendebeskrivning 

Rektor Emma Davidsson och biträdande rektor Jenny Albers från 

Alléskolan presenterar skolans nya organisationsmodell. Från oktober 2016 

till maj 2017 har de genom olika processer planerat för att förändra sin 

nuvarande organisation, där all personal har varit delaktig. Den nya 

organisationen genomförs från och med augusti 2017. 

 

Förskolechef Monica Thörnberg informerar om verksamheterna på Slättens 

förskoleområde, där Bagaregatans och Slättens förskola ingår. Monica 

berättar om förskolornas pågående utvecklingsarbeten och utmaningar. 

Hon ser svårigheter med att rekrytera förskollärare, och lyfter fram att det 

är viktigt att även behålla nuvarande personal. 

 

Monica Thörnberg berättar att förskolorna har blivit utsatta för inbrott och 

poängterar därför vikten av trygghet och säkerhet för att förebygga inbrott. 

 

Nämnden anser att tekniska förvaltningen bör se över larmanordningar på 

kommunens förskolor och skolor. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/80 

§ 44 Uppföljning av kommunrevisionens granskning gällande 

rektors roll som pedagogisk ledare 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av rektors roll som 

pedagogisk ledare. Granskningen har avgränsats till årskurs 7-9. I sin 

granskningsrapport har revisionen rekommenderat ett antal åtgärder.  

 

Helén Claesson, extern konsult, har under januari-mars 2017 genomfört en 

kartläggning av Hagabodaskolans organisation, och en handlingsplan har 

därefter upprättats. 

 

Rektor Axel Fischer och konsult Helén Claesson presenterar 

kartläggningen som har genomförts. Kartläggningen har visat att skolans 

styrkor bland annat är trivsel, positiv kollegial stämning och att det finns 

bra med resurser. Svagheterna är bland annat elevernas skolnärvaro, 

motivationen hos eleverna och information och kommunikation. Axel 

Fischer berättar att alla anställda lärare på Hagabodaskolan kommer att 

vara behöriga till hösten och att personal står i kö för att arbeta, eller 

komma tillbaka i tjänst, till Hagabodaskolan. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

 

--- 
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§ 45 Information om öppna förskolan/familjecentralen 

 
Ärendebeskrivning 

Pedagog Anna Gustafsson informerar om familjecentralens verksamheter 

och samarbetet mellan barnhälsovården, kvinnohälsovården, socionom och 

öppna förskolan. Tillsammans träffar de alla barn i Habo mellan 0-6 år. 

 

Öppna förskolan är en mötesplats där föräldrar träffas och de har även 

riktade grupper såsom babymassage, småbarns- och babyträffar och 

föräldragrupper. I snitt besöks öppna förskolan av 25 familjer per dag. 

 

Ulla Jansson, samordnare för familjecentralen, poängterar behovet av 

ytterligare en tjänst och vädjar om att ytterligare en pedagog anställs på 

familjecentralen för att kunna utöka verksamheten och utnyttja lokalerna 

på ett bättre sätt. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/95 

§ 46 Remiss - Kommunens kemikalieplan 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

Kemikalieplan för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har tagit fram en kemikalieplan för Habo kommun, 

som har skickats på remiss till samtliga nämnder. Kemikalieplanen är en 

grundförutsättning för att kommunen ska jobba på ett systematiskt 

arbetssätt med kemikalier för att uppfylla dagens och framtidens 

kemikalielagstiftning.  

 

Förslaget till kemikalieplanen innehåller fem fokusområden där barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter påverkas i flera av dessa: upphandling 

och kontroll, utbildning, byggnationer, systematisk kemikaliehantering och 

kemikaliesmart förskola.  

 

Utvecklingsledare Johnny Nilsson och miljöingenjör Ulrica Larsson 

föredrar ärendet och informerar om de olika fokusområdena. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 47 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 30 

april 2017. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 48 Ekonomisk rapport tertial 1 2017 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en tertialrapport för årets fyra 

första månader samt en beräkning på resterande del av året.  

 

Sammantaget räknar förvaltningen med underskott om cirka 2 miljoner 

kronor, vilket bland annat beror på ökade utbildnings- och 

arbetsmiljökostnader, ökade ledningsresurser och ökade kostnader för 

tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 

 

--- 
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§ 49 Budget 2018-2020 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar budgetförutsättningar för år  

2018-2020 och informerar om den nya budgetprocessen, som innebär att 

nämnden ska göra en detaljbudget för 2 år och en rambudget för 3 år. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/97 

§ 50 Strategi för minskade barngrupper 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om att 

förvaltningen har sökt statsbidrag för minskade barngrupper. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/92 

§ 51 Detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 m.fl Habo 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget på 

detaljplan för del av Kärnekulla 1:4. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

förslag på detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 m.fl. Habo. I förslaget finns 

ett område planerat för skola och förskola samt en sporthall.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna 

detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig 

positiv till densamma. 

 

--- 
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Dnr BU17/99 

§ 52 Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

förslaget på riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att upprätta en konsekvensbeskrivning avseende 

framtida förskole- och skolbehov enligt förslaget på riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att avsätta markreserver för förskolor och skolor 

enligt förslaget på riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

det framtagna förslaget på riktlinjer för framtida bostadsförsörjning i Habo 

kommun. Förslaget innehåller bland annat kommunens mål för framtida 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade 

insatser för att nå detta mål. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på de föreslagna 

riktlinjerna för bostadsförsörjning och föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att ställa sig bakom förslaget. 

 

Eftersom den föreslagna målsättningen innebär en omfattande 

nybyggnation bör en konsekvensbeskrivning upprättas avseende framtida 

förskole- och skolbehov i de geografiska områden som berörs. 

Markreserver bör i god tid avsättas för förskolor/skolor. 

 

--- 

 

   
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-05-22  14 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 53 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 47-58, 170401-170430 

Intendent Marie Skarp nr 19-28, 170401-170430 

Rektor Per Sandberg nr 41-43, 170401-170430 

 

b) 

Dnr BU16/116 

KF § 46 – Barn som anhöriga, handlingsplan - antagande 

 

--- 
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§ 54 Informationsärenden 

  

 Thomas Werthén (M) informerar om hyresbidrag till förskolan  

I Ur och Skur. 

 Marie Lindholm (KD) informerar om att presidiet har träffat alla 

förskolechefer och rektorer. 

 Nästa sammanträde, den 20 juni, förläggs till kulturskolan. 

 

--- 

 

 


