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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-14 
  
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 14 november 2017 kl. 17:00 – 19:10 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Lennart Karlsson (-) 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson (M) 

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

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 93 

Fredrik Hempel, kulturskolechef § 94 

Maria Nord, förskolechef § 95 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Christina Källström, insynsplats (MP) 
  
Utses att justera Henrik Sporrong Esbjörnsson Paragrafer: 93 - 99 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Dnr BU16/85 

§ 93 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk rapport per den 31 oktober 

2017. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-11-14  4 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU14/162 

§ 94 Skrivelse från kulturskolechef 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden anser att kulturskolan är i stort behov av 

ändamålsenliga lokaler och föreslår kommunstyrelsen    

 att en extern utredning görs av kulturskolans lokalbehov, både på 

en nybyggnation och på ett befintligt alternativ av lokaler, 

 att en helhetsbedömning av kulturskolans och fritidsgårdens 

verksamheter görs, 

 att behovet av en samlingslokal för både kommunens verksamheter 

och föreningslivet i Habo kommun ses över. 

På grund av jäv deltar inte Thomas Werthén (M) i handläggningen av 

ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolechef Fredrik Hempel har inkommit med en skrivelse, där han 

beskriver problematiken kring kulturskolans nuvarande tillfälliga lokaler. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har skickat skrivelsen vidare till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-01 

§ 123 att skicka tillbaka skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden för 

ett förtydligande om hur nämnden ser på kulturskolans framtid. 

 

Kulturskolechef Fredrik Hempel besöker nämnden och framför att både 

han och hans personal nu vill veta vad som händer i framtiden. 

Kulturskolan flyttade från Malmgårdsskolan till Gästgivaregatan 14 under 

våren 2017. Hyresavtalet löper ut 2021. 

 

Om cirka två år kommer fritidsgårdens lokaler att rivas, varför Fredrik 

Hempel anser att kommunen nu ska ta tillfället i akt och se över om 

fritidsgårdens och kulturskolan verksamheter kan samordnas. Kulturskolan 

har också många uppträdanden i sporthallen och Fredrik beskriver 

nyttjandet av sporthallen som problematisk, eftersom det finns ett stort 

föreningsliv i Habo som alla vill använda sporthallen. Habo kommun växer 

och behovet av en samlingslokal är stort. 

 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) föreslår att en extern utredning görs. 

--- 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 Besök av förskolan I Ur och Skur Oxdragaren 

 
Ärendebeskrivning 

Förskolechef Maria Nord informerar om verksamheten på förskolan I Ur 

och Skur Oxdragaren, som ligger vacker belägen på Lilla Bränninge. 

Förskolan startade sin verksamhet i januari 2017 och har idag 73 barn 

inskrivna, och fler står i kö. Totalt har förskolan kapacitet för cirka 100 

barn i verksamheten. 

 

Det finns idag fem förskolor i Sverige som är byggda efter 

Friluftsfrämjandets pedagogik, däribland I Ur och Skur Oxdragaren. 

 

Friluftsfrämjandets utgångspunkt är att barnen ska vara ute i skog och 

mark, men de har även verksamhet inomhus. I Ur och Skurs mål med 

läroplanen är bland annat att de ska utveckla intresse för naturen, 

allemansrätten och en hållbar livsstil. Även praktiskt miljöarbete som att 

källsortera, odla, kompostera och återanvända gör att barnen får en nära 

relation till naturen. Grunden för lärandet i utemiljön är att barnen ska vara 

torra, varma och mätta.  

 

Ordföranden tackar för informationen.  

 

--- 
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Dnr BU17/9 

§ 96 Barn- och elevprognos 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens barn- och elevprognos. Vidare beslutar barn- och 

utbildningsnämnden att framföra till kommunstyrelsen att nämnden känner 

oro över lokaler för barn i förskolan. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 31 oktober 2017 tagit fram en 

ny barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos för förskolan visar att 

det kommer att finnas tillräckligt många förskoleplatser under våren 2018, 

men att minst 16 nya förskoleplatser måste tillskapas under våren 2019.   

Enligt kommunens befolkningsprognos är behovet 56 nya förskoleplatser 

till våren 2019, vilket innebär en differens motsvarande 40 platser mellan 

de båda prognoserna. För våren 2020 visar kommunens prognos ett behov 

av 127 nya förskoleplatser, medan det enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens egen prognos kommer att behövas 33 nya 

platser. Differensen mellan prognoserna är 94 förskoleplatser. 

Det totala antalet platser i grundskolans årskurs F-6 inför läsåret 2018/2019 

ser enligt både kommunens och förvaltningens prognoser ut att vara 

tillräckliga. Behovet av skolplatser är dock geografiskt ojämnt fördelat 

över kommunen. Exempelvis är den allt större platsbristen på 

Bränningeskolan, redan under nuvarande läsår, märkbar.  

Inför läsåret 2019/2020 kommer grundskolans årskurs F-6 att behöva 

utökas med 111 skolplatser, enligt kommunprognosen, medan barn- och 

utbildningsförvaltningens prognos visar på ett behov av 3 platser inför 

samma läsår. Differensen mellan de båda prognoserna är 108 skolplatser.  

Inför läsåret 2020/2021 behövs 49 nya skolplatser enligt förvaltningens 

prognos, läsåret 2021/2022 är behovet 112 platser och inför läsåret 

2022/2023 behövs 183 nya platser. 

Hagabodaskolans elevplatser, årskurs 7-9, ser enligt prognos ut att vara 

tillräckliga fram till läsåret 2023/2024. 

 

--- 

 

               Beslutet skickas till: 

                  Kommunstyrelsen 
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Dnr BU16/81 

§ 97 Uppdrag för kontaktpolitiker/nämndrepresentant 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner till varje förskole- 

och skolområde enligt följande: 

 

Bränninge förskole- och skolområde 

Ansvarig: Nicklas Gustavsson (S)             

Ersättare: Johakim Knutsson (SD) 

Hagaboda skolområde 

Ansvarig: Lis Svensson (S)                 

Ersättare: Mats Lindén (S) 

Hagens förskole- och skolområde 

Ansvarig: Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)    

Ersättare: Thomas Werthén (M) 

Kråkeryds förskole- och skolområde 

Ansvarig: Helena Persson (C)                       

Ersättare: Madelene Ericson (KD) 

Kärrs förskoleområde 

Ansvarig: Birgitta Ström (L)                                     

Ersättare: Nicklas Gustavsson (S)                           

Slättens förskole- och skolområde 

Ansvarig: Marie Lindholm (KD)            

Ersättare: Harald Jonsson (KD) 

Kulturskolan 

Ansvarig: Nicklas Gustavsson (S)        

Ersättare: Sofia Johansson (S) 

Familjecentralen 

Ansvarig: Marie Lindholm (KD) 

Ersättare: Harald Jonsson (KD) 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har utsett kontaktpolitiker till varje 

förskole- och skolområde. Varje område har en ansvarig politiker och en 

ersättare. Eftersom nya ledamöter har tillkommit behöver listan revideras. 

  

--- 
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§ 98 Trivselpengar för år 2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz föreslår att trivselpengen 

för år 2018 används till en gemensam personalaktivitet för barn- och 

utbildningsförvaltningens personal. 

 

--- 
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§ 99 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)  

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 92-97, 171001-171031 

Intendent Marie Skarp nr 66-70, 171001-171031  

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 122-146, 171001-171031 

b) 

BU17/112  

KF § 125 – Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen om 

förstärkt resursenhet till skolorna i Habo.  

 

BU17/107  

KF § 126 – Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om 

att revidera det kostpolitiska programmet under 2017, och att mätbara mål 

för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. Kommunfullmäktige 

avslår motionens förslag om att skolmåltiderna ska börja serveras tidigast 

klockan 11.00. 

 

 

--- 
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§ 100 Informationsärenden 

 Marie Lindholm (KD) informerar om att hon har varit på skyddsronder. 

Hon anser att det överlag är väldigt bra, men att skolgårdar och  

förskolornas utemiljöer är eftersatta.  

Marie Lindholm berättar också att personalen upplever stress och att 

korttidsfrånvaron har ökat. 

--- 

 

 


