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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-21 
  
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 21 februari 2017 kl. 17:00 – 19:47 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Lennart Karlsson (-) 

Birgitta Ström (L), tjänstgörande ersättare 

Johakim Knutsson (SD), tjänstgörande ersättare 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 16-17 

Gunilla Berggren, lärarförbundet  

Jill Trygg, lärarförbundet  

Per Sandberg, rektor § 13 

Ulla Nilsson, förskolechef § 13 

Maria Junvik, biträdande förskolechef § 13 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg § 14 

Johnny Nilsson, utvecklingsledare § 15 
  
Utses att justera Thomas Werthén Paragrafer: 13 - 24 
  
Ordförande  
  
Justerande  
  
Sekreterare  
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§ 13 Information från Bränninge förskole- och skolområde 

 
Ärendebeskrivning 

Förskolechef Ulla Nilsson och biträdande förskolechef Maria Junvik 

berättar om planeringen och uppstarten av två nya avdelningar. Från och 

med 2016-10-01 har barnen introducerats tillfälligt i Pingstkyrkans lokaler. 

I mars flyttar barn och personal till två nya moduler vid Solhöjdens 

förskola. Att skapa trygghet för föräldrar och barn har varit ett prioriterat 

mål under den här tiden. 

 

Per Sandberg berättar att han kommer sluta som rektor och gör en 

reflektion över sina 7 år som skolledare på Bränningeskolan. Per kommer 

börja arbeta på förvaltningskansliet från augusti 2017, där han efterträder 

utvecklingsledare Johnny Nilsson. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 14 Information om systematiskt kvalitetsarbete 

 Utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare Charlotte Sjödahl ger en helhetsbild 

av det systematiska kvalitetsarbetet och presenterar särskilt förvaltningens 

tre målområden; information och kommunikation, matematik och 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 15 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Utvecklingsledare Johnny Nilsson informerar om barn- och 

utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår tre olika delar; 

systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll/barnmiljörond, systematiskt 

säkerhetsarbete och brandskydd. 

 

Förskole- och skolområdena  har genomfört skyddsronder och de flesta 

enheter har genomfört egenkontroll för år 2016. Förskolorna och skolorna 

har i samband med sin egen uppföljning med skyddsronderna visat att det 

systematiska kontrollarbetet som avser brandskyddet genomförs på ett 

tillfredsställande sätt. De har även visat att personalens utbildning inom 

brandskydd och hjärt- och lungräddning har genomförts enligt fastställd 

utbildningsplan. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

 --- 
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Dnr BU16/85 

§ 16 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk rapport per den 31 januari 

2017. 

 

--- 
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Dnr BU15/99 

§ 17 Bokslut 2016 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

2016 års bokslut och fördelning av resultatfonder. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2016 års bokslut. I 

bokslutet föreslås även fördelning av resultatfonder. Förvaltningen föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat bokslut och fördelning av 

resultatfonder. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Dnr BU15/84 

§ 18 Organisation av 15-timmarsverksamheten 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- för barnens och verksamhetens bästa ska barn erbjudas 15-

timmarsverksamhet fem dagar i veckan med 3 timmar per dag. 

 

- från och med augusti det år då barnet fyller 4 år erbjuds även 

alternativet 3 dagar per vecka med 5 timmar per dag. 

 

- förvaltningen får i uppdrag att förlägga dagar och tider utifrån 

barnens och verksamhetens bästa. 

 

- tiderna ska gälla från och med läsårsstarten den 21 augusti 2017. 

Reservation 

Mats Lindén (S) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 

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. Utvärderingen 

visade att den största andelen av vårdnadshavaren inte är nöjda med den 

nuvarande tiden, måndag-fredag mellan kl. 08.15-11.15, och största 

andelen pedagoger ger uttryck för att de tycker tiden fungerar bra för 

verksamheten. 

 

Pedagogerna och förskolecheferna upplever en lugnare lunch- och 

arbetsmiljö för barn och personal med den nuvarande tiden, medan 

vårdnadshavarna tycker att det är en negativ effekt, då upplevelsen är att 

barnet missar social samvaro och en pedagogiskt viktig del i förskolan. 

 

Det som gemensamt har belysts från både vårdnadshavare och pedagoger 

är att det skulle vara särskilt betydelsefullt för de barn som ska börja 

förskoleklass att erbjudas möjlighet att delta i den pedagogiska måltiden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Marie Lindholm (KD) föreslår att, för barnens och verksamhetens bästa, 

ska barn erbjudas 15-timmarsverksamhet fem dagar i veckan  
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med 3 timmar per dag, och att från och med augusti det år då barnet fyller 

4 år erbjuds även alternativet 3 dagar per vecka med 5 timmar per dag. 

Marie föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att förlägga dagar och 

tider utifrån barnens och verksamhetens bästa, och att tiderna ska gälla från 

och med läsårsstarten den 21 augusti 2017. 

 

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till Marie Lindholms förslag. 

 

Mats Lindén (S) föreslår att nuvarande tider, kl. 08.15-11.15 fem dagar i 

veckan, bibehålls som de är idag. 

 

Lennart Karlsson (-) yrkar på att barn som fyller 5 år erbjuds 15-

timmarsverksamhet 3 dagar i veckan med 5 timmar per dag. 

 

Ordföranden finner att det finns tre förslag. Han ställer förslagen mot 

varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Marie 

Lindholms förslag. 

 

--- 

 

 

 
                  Beslutet skickas till: 

                  Handläggare förvaltningskansli 

                  Förskolechefer 
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Dnr BU17/66 

§ 19 Remiss - Promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun ställer sig positiv till de 

förslag om ändringar i skollagen som presenteras i promemorian ”Vissa 

skollagsfrågor – del 4” (U2016/05181/GV). 

Ärendebeskrivning 

Habo kommun har tillsammans med 84 andra remissinstanser beretts 

möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa 

skollagsfrågor – del 4” (U2016/05181/GV). 

 

I promemorian finns förslag på ändringar i skollagen inom följande 

områden: 

 

   -  En komplettering av gällande bestämmelser när ett godkännande eller  

      ett beslut om rätt till bidrag ska återkallas. 

 

   -  Att bestämmelserna om registerkontroll ska kompletteras och göras 

      mer integritetsvänliga. 

 

   -  Att bestämmelserna om att yttrande ska inhämtas från en sökandes  

      hemkommun inför mottagande i gymnasiesärskolan även ska gälla  

      enskilda huvudmän. 

 

   -  Enhetliga bestämmelser för de olika skolformerna om undantag vid  

      betygsättning på gymnasienivå. 

 

   -  En ändring av bestämmelserna om betygsrätt så att kommuner kan få  

      sådant tillstånd vid distansundervisning utanför skolväsendet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo kommun har inga synpunkter på 

de föreslagna förändringarna i skollagen och föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden ställer sig bakom dessa. 

 

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

--- 

 
Beslutet skickas till: 

Utbildningsdepartementet 
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Dnr BU17/71 

§ 20 Behov av förskolelokaler 

 
Beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen av 

tillfälliga förskolelokaler inför våren 2018 motsvarande minst två 

avdelningar. 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att till att börja med påbörja 

projekteringen av två nya förskolor på Bränninge/Solhöjden och 

Söderkulla/Kärnekulla med plats för minst 80 barn vardera, med 

verksamhetsstart våren 2019 respektive våren 2020. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda  möjligheterna att bygga 

en ny och större förskola i Furusjö. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning för att 

undersöka behovet av nya förskolelokaler de närmaste åren. Att planera för 

framtida behov av nya förskoleplatser är svårt. Utredningen visar på ett 

förväntat behov av tillfälliga förskolelokaler motsvarande minst två 

avdelningar inför våren 2018 samt ett förväntat behov av minst två nya 

förskolor med verksamhetsstart våren 2019 respektive våren 2020. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar följande förslag på beslut: 

Att barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger 

tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen av tillfälliga 

förskolelokaler inför våren 2018 motsvarande minst två avdelningar och att 

barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska 

förvaltningen i uppdrag att till att börja med påbörja projekteringen av två 

nya förskolor. Förskolornas geografiska läge bör vara på 

Bränninge/Solhöjden och Söderkulla/Kärnekulla och ha plats för minst 80 

barn vardera. Verksamhetsstart bör planeras för den första förskolan till 

våren 2019 och för den andra till våren 2020. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår också att Habo kommun bör överväga att 

bygga en ny och större förskola i Furusjö, vilket även skulle innebära mer 

ändamålsenliga lokaler. 

 

Thomas Werthén (M) ställer sig bakom förvaltningens förslag. 

 

Marie Lindholm (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

--- 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU16/24 

§ 21 Uppföljning av 2016 års interna kontrollplan  

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2016.  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 

verksamheten(KL 6 kap 7 §).  

 

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2015 innehåller 

det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. Uppföljningen av 

barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016 visar att: 

 

-    Delegationsordningen är aktuell och följs. 

-    Barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts. 

-    Kvalitetshandboken har ersatts med ”Blanketter och dokument” i  

     SharePoint. Samtliga blanketter och dokument har setts över och är  

     aktuella. 

-    Förskola erbjuds inom fyra månader. 

-    Förskolechefer/rektorer anmäler eventuella kränkningar till  

     huvudmannen. 

-    Skolplikten fullgörs. 

-    Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. 

-    Rektorerna har fattat beslut om åtgärdsprogram, särskild  

     undervisningsgrupp/enskild undervisning och anpassad 

     studiegång. Besluten har dokumenterats. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Anmälningsärenden 

              Beslut 

              Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

 
Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 1-37, 170101-170131 

Intendent Marie Skarp nr 1-7, 170101-170131 

Rektor Per Sandberg nr 1-13, 170101-170131 

 

b) 

Dnr BU16/120 

Skolverket – Beslut om statsbidrag för specialpedagogik för lärande läsåret 

2017-2018. 

 

Dnr KS16/318 

KS § 3 – Beslut om sponsring av Habo Honda Cup 2017.  

 

--- 
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§ 24 Informationsärenden 

 Thomas Werthén (M) informerar om att han har träffat Teknikcollege, som  

försöker locka fler elever till tekniska utbildningar. 

 

--- 

 

 


