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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-08-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 22 augusti 2017 kl. 17:00 – 19:35 
  
Beslutande Thomas Werthén (M), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson 

Lennart Karlsson (-) 

Sofia Johansson (S), ersätter Nicklas Gustavsson 

Birgitta Ström (L), ersätter Mats Lindén 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 70-71 

Gunilla Berggren, lärarförbundet  

Jeanette Lundberg, kommunal 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg § 66-67 

Axel Fischer, rektor § 68 

Patric Hilmersson, tf rektor § 68 

Torbjörn Möllerström, bitr rektor § 68 

Anders Ströberg, enhetschef/barn- och ungdomssamordnare § 69 

John Ygemar, ungdomscoach § 69 

 
Utses att justera Lis Svensson Paragrafer: 66 - 78 
  
  
Ordförande  
  
Justerande  
  
Sekreterare  
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§ 66 Aktuell betygsstatistik åk 6 

 
Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare Charlotte Sjödahl presenterar 

betygsstatistik för årskurs 6 från vårterminen 2017. 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 67 Systematiskt kvalitetsarbete - utvärdering 

 
Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare Charlotte Sjödahl informerar om 

vad som gjorts och vad som pågår i förvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete. 

Ordföranden tackar för informationen 

 

--- 
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§ 68 Aktuell betygsstatistik åk 7-9 

 
Ärendebeskrivning 

Hagabodaskolans rektor Axel Fischer presenterar betygsstatistik för 

årskurserna 7-9 från vårterminen 2017. 

 

Axel Fischer avslutar sin tjänst i september. Presentation görs av t.f rektor 

Patric Hilmersson och biträdande rektor Tobias Möllerström, som båda har 

tillträtt sina tjänster i augusti. 

 

--- 
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§ 69 Uppföljning och redovisning av skolnärvaro 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och John Ygemar, 

ungdomscoach, presenterar skolnärvaron i Habo. 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 70 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 

2017. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 71 Budget 2018-2019 samt plan 2020 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren och förvaltningschef Katarina Ståhlkrantz 

presenterar ett underlag till budget, som nämnden ska ta ställning till på ett 

extrainsatt sammanträde den 5 september. 

 

--- 
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Dnr BU17/107 

§ 72 Motion - Bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens 

lunchmiljö 

 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

ställa sig bakom motionens förslag att det kostpolitiska programmet 

ska revideras under 2017 och att mätbara mål för elevernas miljö 

vid skolmåltiden ska tas fram. 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionens förslag om att skolmåltiderna ska börja serveras 

tidigast klockan 11.00. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna i Habo har genom Fredrik Wärnbring och Susanne 

Wahlström i en motion föreslagit att skolmåltiderna ska starta tidigast 

klockan 11.00 och att skolmåltiderna ska vara minst 30 minuter långa. 

Motionen innehåller också ett förslag om att det kostpolitiska programmet 

ska revideras under 2017 och att de enkäter som görs till eleverna angående 

lugn matmiljö i skolmatsalarna ska följas upp och att mätbara mål tas fram. 

Varje vår genomför barn- och utbildningsförvaltningen en elevenkät. I 

enkäten finns bland annat följande två påståenden, som eleverna ska ta 

ställning till: ”Jag kan äta i lugn och ro” och ”Jag brukar äta så att jag blir 

mätt”. Elevernas enkätsvar följs sedan upp av barn- och 

utbildningsnämnden. På den senaste enkäten, som genomfördes våren 

2017, svarade mer än tre fjärdedelar av eleverna på låg- och mellanstadiet 

att de kan äta i lugn och ro och lika stor andel svarade att de brukar äta så 

att de blir mätta. Resultatet från högstadieelevernas svar visade att två 

tredjedelar ansåg att de kunde äta i lugn och ro. Mindre än hälften svarade 

att de brukar äta så att de blir mätta. Ingen av eleverna på högstadiet äter 

tidigare än klockan 11.20. 

En utredning av konsekvenserna för respektive skola, om skolmåltiden 

börjar serveras tidigast klockan 11.00, har genomförts och redovisas i 

bilaga till denna tjänsteskrivelse. Med nuvarande organisation och lokaler 

är det inte möjligt att genomföra en sådan förändring. Det skulle kräva en 

utökning av skolmåltidslokalerna, en förskjuten skoldag och extra raster 

med mellanmål/frukt för eleverna på mellanstadiet och ändrade tider för 

skolskjutsar. 

Alla elever har redan idag en möjlighet att sitta kvar i skolmatsalen minst 

30 minuter och äta upp sin mat. 

På grund av att en uppföljning av elevenkätens frågor om 

skolmåltidsmiljön redan görs och att alla elever redan idag har möjlighet 
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att under minst 30 minuter sitta kvar i skolmatsalen och äta upp sin mat 

anser barn- och utbildningsförvaltningen att motionärernas förslag som 

berör detta redan genomförs.  

Det kostpolitiska programmet reviderades senast av kommunstyrelsen, i 

november 2015. Barn och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på 

en ny revision av det kostpolitiska programmet under 2017 och att mätbara 

mål för elevernas miljö vid skolmåltiden tas fram. 

Eftersom förslaget om att senarelägga skolmåltiderna till klockan 11.00 

inte är genomförbart med nuvarande organisation och lokaler föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionens förslag som berör dessa delar. 

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Dnr BU17/86 

§ 73 Remiss - Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete i 

Jönköpings län 2017-2021 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny 

regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021. 

Ärendebeskrivning 

Den regionala styrgruppen för Insikt/Utsikt har tagit fram ett förslag på ny 

regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021. 

Habo kommun har getts möjlighet att lämna sina synpunkter på det 

framtagna förslaget.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget på ny 

regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings 

län och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig bakom 

detsamma. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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Dnr BU17/110 

§ 74 Ung Företagsamhet 2017-2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå 34 500 kronor till Ung 

Företagsamhet för läsåret 2017/2018. 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig redogörelse för 

läsåret 2016/2017. Ung företagsamhet arbetar för att utveckla samarbetet 

mellan skola och näringsliv samt entreprenörskapsarbetet mellan 

grundskolan och gymnasieskolan i regionen. För sitt fortsatta 

utvecklingsarbete behöver Ung Företagsamhet ekonomiskt stöd från 

kommunerna, motsvarande 3 kronor per invånare.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att lämna 34 500 kr i 

bidrag till Ung Företagsamhet för läsåret 2017/2018. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom 
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Dnr BU17/109 

§ 75 Detaljplan - del av Bränninge 2:95 m.fl. samt del av Stora 

Kärr 8:1 

 
Beslut 

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

detaljplan för del av Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, 

Habo kommun, 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 2:95 har upprättats med syftet att pröva 

lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Barn- och 

utbildningsnämnden har beretts möjlighet att lämna sina eventuella 

synpunkter på den nya detaljplanen. 

I planen föreslås en byggnation motsvarande 136 lägenheter, vilket innebär 

en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö. 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 136 lägenheter medför. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna 

detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig 

positiv 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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Dnr BU15/80 

§ 76 Revidering av Verksamhetsprogram, policy och 

kvalitetsplan för den medicinska delen av elevhälsan 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att reviderat 

”Verksamhetsprogram, policy och kvalitetsplan för den medicinska delen 

av elevhälsan i Habo kommun” ska gälla från den 1 september 2017. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 16 juni 2015 beslut om 

”Verksamhetsprogram, policy och kvalitetsplan för den medicinska delen 

av elevhälsan i Habo kommun” som har gällt från den 1 juli 2015. Barn- 

och utbildningsförvaltningen har nu sett över dokumentet och föreslår vissa 

justeringar.  

Förvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att besluta om 

reviderat ”Verksamhetsprogram, policy och kvalitetsplan för den 

medicinska delen av elevhälsan i Habo kommun” och att detta ska gälla 

från den 1 september 2017. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

Enhetschef, elevhälsan 
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§ 77 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)  

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 65-78, 170601-170731 

Intendent Marie Skarp nr 34-43, 170601-170731  

Rektor Per Sandberg nr 44-83, 170501-170731 

 

b) 

Dnr BU17/80  

KF § 64 – Beslut om handlingsplan för Hagabodaskolans organisation. 

Dnr BU14/158  

KF § 82 – Avsägelse och fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

--- 
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§ 78 Informationsärenden 

  

Thomas Werthén (M) informerar om en inbjudan till upptaktsdag inför 

arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Habo kommun som 

arbetsgivare. 

 

--- 

 

 


