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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-01-24 
  
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 24 januari 2017 kl. 17:00 – 20:20 
  
Beslutande Marie Lindholm (KD), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Harald Jonsson (KD) 

Lennart Karlsson (-) 

Birgitta Ström (L), ersätter Anna Josefsson (M) 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 5 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg § 1 

Axel Fischer, rektor § 2 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 3-4 

Emma Sand, skolkurator § 3 

Linus Sandberg, skolkurator § 3 

Christina Olsson, skolkurator § 3 

Ulrika Ohlsson, skolsköterska § 3 

Johanna Lundell, skolsköterska § 3 

Christina Källström (MP), insynsplats 

 
  
Utses att justera Lennart Karlsson Paragrafer: 1 - 12 
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
 

 
 

Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 1 Aktuell betygsstatistik åk 6 

 
Ärendebeskrivning 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare, presenterar 

betygsstatistik för årskurs 6 från höstterminen 2016. 

 

Ordföranden tackar för informationen 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9 

 
Ärendebeskrivning 

Axel Fischer, rektor på Hagabodaskolan, redovisar aktuell betygsstatistik 

från höstterminen 2016. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 3 Uppföljning av det systematiska elevhälsoarbetet 

 
Ärendebeskrivning 

Representanter från den centrala elevhälsan informerar om skolsköterskans 

och kuratorns uppdrag på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. 

 

På skolområdena ingår elevhälsan i en elevhälsogrupp tillsammans med 

specialpedagog, speciallärare och rektor. 

 

Just nu arbetar elevhälsan bland annat med kränkningar och mobbing samt 

pulshöjande pass för att öka prestationen hos elever. Elevhälsan kommer 

också att utbildas i Mindfulness för att kunna hjälpa elever att vara mindre 

stressade och mer fokuserade och närvarande. 

 

Kommande utmaningar för elevhälsan är elevernas stillasittande, deras 

fritidsaktiviteter och kunskaper kring barnens vardag på nätet. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 4 Uppföljning och redovisning av skolnärvaro 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg redovisar uppföljning och 

analys av skolnärvaro. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU15/99 

§ 5 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

december 2016. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU15/84 

§ 6 Organisation av 15-timmarsverksamheten 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till 

sammanträdet den 21 februari. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 augusti 2015 att 15-

timmarsverksamheten i förskolan ska erbjudas med ett alternativ, mellan 

kl. 08.15-11.15 fem dagar i veckan.  

 

En utvärdering har gjorts under hösten 2016 genom att alla berörda 

vårdnadshavare och alla pedagoger har besvarat en enkät.  

 

Marie Lindholm (KD) föreslår att, utifrån barnens och verksamhetens 

bästa, barn upp till och med tre år erbjuds 15-timmarsverksamhet fem 

dagar i veckan med 3 timmar/dag. Från och med det år barnet fyller 4 år 

erbjuds verksamhet tre dagar i veckan med 5 timmar/dag. Marie föreslår 

också att förvaltningen får i uppdrag att förlägga dagarna och tiderna 

utifrån barnens och verksamheternas bästa och att tiderna ska gälla från 

och med augusti 2017. 

 

Lennart Karlsson (-) föreslår att ärendet skjuts upp till nästa månad. 

 

Mats Lindén (S) föreslår att tiderna för 15-timmarsverksamheten behålls 

som de är idag, måndag - fredag kl. 08.15-11.15. 

 

Efter diskussion enas nämnden om att bordlägga ärendet till nästa månad. 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Handläggare förvaltningskansli 

Förskolechefer 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU16/86 

§ 7 Uppföljning av sjukfrånvaron på förskolor och skolor 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz redovisar statistik över 

sjukfrånvaro på förskolor och skolor. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU12/54 

§ 8 Behov av fler matplatser i Hagabodaskolans matsal 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att: 

- utreda möjligheterna till anpassning av nuvarande matsal och med 

vilka effekter samt 

- utreda möjligheterna till anpassning av elevhälsans lokaler för att 

utöka matsalens yta och med vilka effekter 

- utreda möjligheterna till nya lokaler för elevhälsan 

Ärendebeskrivning 

Redan idag är det trångt i matsalen på Hagabodaskolan, som delas av 

eleverna på Hagenskolan och Hagabodaskolan. Den senaste 

elevprognosen, från oktober 2016, visar på en total ökning av antalet elever 

på de båda skolorna varje år.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför en utredning för att 

undersöka vilka möjligheter som finns att anpassa nuvarande lokaler och 

för i så fall hur många elever. Dessutom föreslås att utreda en anpassning 

av elevhälsans lokaler för att utöka matsalens yta samt i så fall även en 

annan lokalisering av elevhälsan. 

 

--- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU16/118 

§ 9 Framtida skollokaler 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av tillbyggnad av 

Bränningeskolan och en ny F-6-skola. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning för att 

undersöka behovet av nya skollokaler de närmaste åren. Utredningen visar 

att Bränningeskolan behöver anpassas och byggas ut för att inför läsåret 

2022/2023 vara dubbelt så stor. Dessutom behöver en ny F-6-skola, med 

minst 2 parallellklasser, byggas med verksamhetsstart senast läsåret 

2021/2022.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och 

utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska 

förvaltningen att påbörja projektering av en utbyggnad av Bränningeskolan 

och en ny skola. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU16/116 

§ 10 Handlingsplan för barn som anhöriga 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

handlingsplanen för barn som anhöriga med barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på förändringar. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till handlingsplan för 

personal som möter barn som anhöriga till berörda nämnder. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen vill lämna följande synpunkter på delar 

av förslaget som berör barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde: 

- Ett förtydligande bör göras att som anhörig kan, utöver förälder, 

även räknas syskon eller annan nära anhörig. 

- Begreppen ”förälder” och ”vårdnadshavare” bör användas med 

konsekvens och enligt gällande lagstiftning. 

- Någon skolsköterska med utbildning i Beardsleés 

familjeintervention kommer inte att finnas från mars 2017. 

- Eftersom antalet skolsköterskor och kuratorer som är barnombud 

förändras över tid, föreslås texten att ändras till: ”Som barnombud 

finns både skolsköterskor och skolkuratorer”. 

- Familjecentralen bedöms inte längre vara en nystartad verksamhet. 

- Begreppet ”skol- och barnomsorgen” bör ändras till ”öppen 

förskola”. 

 

--- 

 

 

 

 
    Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 11 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 97-104, 161201-161231 

Intendent Marie Skarp nr 106-110, 161201-161231 

Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 150-160, 161201-161231 

 

b) 

Dnr BU15/85 

KF § 123 – Beslut om nämndernas verksamhetsmål för 2017. 

 

Dnr BU16/85 

KF § 124 – Budget 2017. 

 

--- 
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§ 12 Informationsärenden 

  

Mats Lindén (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden bjuder all 

personal på semla på fettisdagen den 28 februari. 

--- 

 

 


