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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-03-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningens närarkiv 
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 17:00 – 19:10 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Birgitta Ström (L), ersätter Mats Lindén (S) § 18-20 kl. 17:00-18:15 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) § 18-20 kl. 17:15-18:25 

Johakim Knutsson (SD), ersätter Thomas Werthén (M) 

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

Lennart Karlsson (-) 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Per Sandberg, biträdande barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Jill Trygg, lärarförbundet 

Christina Källström (MP), insynsplats 

Lisa Weibull, Tove Junvik och Hugo Eriksson, representanter från 

Hagabodaskolans elevråd § 18 

Maria Andersson, förskolechef § 19 

Heléne Ferlander, specialpedagog § 19 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare § 20 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 21 

Mona Ljunggren, ekonom § 22 

 
Utses att justera Marie Lindholm Paragrafer: 18 - 24 
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
Sekreterare  
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§ 18 Besök av Hagabodaskolans elevråd 

 
Ärendebeskrivning 

Vid Folkhälsorådets sammanträde den 15 november 2017 framkom att 

elever på Hagabodaskolan känner sig otrygga och utan vuxet stöd, och det 

bestämdes då att elever skulle bjudas in till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde. 

 

Lisa Weibull, Tove Junvik och Hugo Eriksson från Hagabodaskolans 

elevråd berättar för nämnden hur de upplever situationen på 

Hagabodaskolan. Elevernas bild av skolan är att mobbning sker, elever 

slåss, slagsmål används som skämt och att svordomar och kränkningar ofta 

förekommer. De säger också att elever är rasistiska mot varandra och att 

det förekommer sexistiska och hatiska kommentarer. 

 

Ett annat problem är att elever inte duschar efter idrotten, eftersom många 

skäms över sin kropp och inte vill visa sig för andra. 

 

Eleverna önskar att lärarna pratar mer med eleverna om hur man ska bete 

sig mot varandra och att fler lärare vistas i korridorerna. De vill också att 

värdegrundsfrågor ska diskuteras i klasserna. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att elevrådet träffar 

ledningsgruppen på Hagabodaskolan och där diskuterar frågorna. Nämnden 

vill också att skolledningen på Hagabodaskolan bjuds in till nästa 

sammanträde. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-03-20  4 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 19 Information från Kärrs förskoleområde 

 
Ärendebeskrivning 

Maria Andersson, förskolechef, och Heléne Ferlander, specialpedagog, ger 

information från Kärrs förskoleområde. I Kärrs förskoleområde ingår Kärrs 

förskola, Nygatans förskola och Gullvivans förskola.  

 

Maria Andersson presenterar förskoleområdets utvecklingsområden:  

• kollegialt lärande 

• reflektionsarbete med systematisk struktur 

• likabehandlingsarbete 

• stödprocessen 

 

Maria beskriver även utemiljöerna på förskolorna, som behöver utvecklas 

och upprustas. Maria berättar att personalen på förskolorna anser att det är 

tuff arbetsmiljö på småbarnsavdelningarna, då många barn lämnas 10 

timmar per dag. 

 

Heléne Ferlander informerar om stödprocessen och om hur de har arbetat 

fram en tydlig arbetsgång. Nya dokument har arbetats fram för att skapa 

rutiner i förskolan i arbetet med anpassningar och särskilt stöd i förskolan. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-03-20  5 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 20 Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 

 
Ärendebeskrivning 

Charlotte Sjödahl är utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare och presenterar 

uppföljning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

 

Målfokus för år 2017-2018 är information och kommunikation, matematik 

och systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Samtliga skolledare ansvarar för att implementera en guide för information 

och kommunikation som har tagits fram. Målet är att alla ska ha en digital 

kompetens och använda digitala verktyg för lärande, information och 

kommunikation. 

 

Pedagoger i förskola och förskoleklass ska stimulera och utmana alla barns 

matematiska utveckling. För att både pojkars och flickors resultat i 

matematik ska förbättras varje år, följs matematik kontinuerligt upp inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Lärare och skolledare har i 

dialoger redovisat sitt arbete kring matematik för huvudmannen. 

 

För att det systematiska kvalitetsarbetet ska hålla en hög kvalitet erbjuds 

förskolechefer och rektorer handledning inför de steg i det systematiska 

kvalitetsarbetet som anses mest utmanande. Det ska finnas strukturer för 

ledning och dokumentation i ledningsgrupperna. Förvaltningen har 

upprättat en strategi för hur ett vetenskapligt förhållningssätt ska antas i 

olika forum i förvaltningen.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/101 

§ 21 Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn 

och unga 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den länsövergripande 

överenskommelsen om samverkan för barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg presenter 

överenskommelsen om samverkan för barn och unga som upprättades år 

2012 och därefter har reviderats årligen. Revideringarna har främst varit 

redaktionella och med vissa innehållsändringar med anledning av ändrad 

lagstiftning, nya verksamheter eller ändrade uppdragsbeskrivningar.  

 

Till 2018 års överenskommelse om samverkan för barn och unga biläggs 

även de riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och 

psykologer inom regionen som beslutats av länets kommuner.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för 

barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa med bilaga avseende 

psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 

intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunal utveckling 
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Dnr BU17/84 

§ 22 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 28 

februari 2018. 

 

--- 
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§ 23 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 8-10, 180201-180228 

Intendent Marie Skarp nr 22-26, 180201-180228 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 10-22, 180201-180228 

  

 

--- 
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§ 24 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

Ordförande Nicklas Gustavsson (S) informerar om att ett diskussionsmöte 

har hållits på Fagerhults skola i februari, med anledning av förslag att 

erbjuda alla fritidshemsbarn plats på Fagerhults fritidshem från hösten 

2018. 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av elevantalet på 

fritidshemmet inför varje nytt läsår. 

 

--- 

 

 


