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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-06-18 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Kulturskolan 

 Tisdagen den 18 juni 2019 kl. 17:00–20:11 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Sofia Johansson (S) 

Lars Ramberg (KD) 

Mikael Zander (SD) 

Christina Källström (MP) 

Ingemar Severin (M) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Josef Axelsson, sekreterare 

Fredrik Hempel, Kulturskolechef §  3 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Sofia Johansson Paragrafer: 59–69 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 59 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 60 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Sofia Johansson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 61 Presentation av Kulturskolan 

Kulturskolans chef Fredrik Hempel visar runt nämnden i skolans lokaler. 

Fredrik Hempel presenterar sedan Kulturskolans olika 

verksamhetsområden; instrumentundervisning, dans, teater, sång/kör och 

musikgrupper. För närvarande deltar 708 elever i Kulturskolans 

verksamhet. 71 % av eleverna i åk 2 söker till verksamheten inför 

höstterminen 2019. 

Kulturskolan planerar att framöver starta en "open space" verksamhet i en 

bildsal som skolan redan har tillgång till. Tanken är att föreningar och 

enskilda ska kunna hyra in sig för bild- och formverksamhet som 

exempelvis drejning. 

En utmaning för Kulturskolan framöver är den befolkningsökning som 

sker i kommunen och därmed ökat antal elever som vill delta i 

verksamheten. 

_____  
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§ 62 Rapport från arbete med ny styrmodell 

Katarina Ståhlkrantz presenterar förslaget till ny styrmodell för Habo 

kommun. Barn- och utbildningsnämndens uppgift är att i sitt arbete ta 

hänsyn till kommunens vision och värdegrund: "Habo – den hållbara 

kommunen för hela livet" respektive "ENA - engagemang, närhet, ansvar". 

Varje nämnd ska ta fram 5-6 prioriterade målområden. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har tillsammans med presidiet tagit fram förslag 

på följande målområden för barn- och utbildningsnämnden: behörighet och 

kompetens, service, resurshantering, undervisningsprocessen samt 

lärmiljön. Till den kommande budgeten är förslaget att dessa finns 

beskrivna i en bilaga. 

_____  
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§ 63 Presentation av komvux/gymnasieskola/syv 

Per Sandberg berättar att Habo kommun har avtal med Jönköpings 

kommun om SFI-undervisning. Personer från Habo åker därför till 

Jönköping för att delta på SFI-lektioner. 

Det krävs relativt sett höga meritpoäng för att komma in på en 

gymnasieutbildning i Jönköping till hösten. 

Den SYV (Studie- och yrkesvägledare) som arbetar på Hagabodaskolan 

lägger 10% av sin tid på studie- och yrkesvägledning av komvuxelever. 

I Habo finns en plan som går ut på att redan i förskoleklass få elever att 

börja fundera på yrkesval genom att på olika sätt informera om olika 

yrken. Målet är att få fler att välja en gymnasieutbildning som de trivs med 

och därmed få färre elever som byter gymnasieprogram. 

  

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 64 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar en ekonomisk månadsrapport samt 

avstämning av antal barn och elever i förskola, skola och fritidshem per 

den 29 maj 2019. 

_____  
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§ 65 Fortsatt diskussion om budget 2020 och budgetram 2021–

2022 

Mona Ljunggren presenterar och förklarar ett utkast till budgetbilaga för år 

2020. Utkastet innehåller förslag på budgetposter. I utkastet görs skillnad 

på tekniska justeringar (exempelvis löneökningar), budgetförändringar som 

inte beror på ökad befolkning samt utökningar/förändringar som beror på 

ökad befolkning. 

Förvaltningen fick i uppdrag att lägga till kostnad för flexiblare tider för 

15-timmarsbarnen i utkastet till budgetbilaga. 

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på summa till budget för 

år 2020 för de elever med särskilda behov där verksamheten beviljas extra 

ersättning.  

  

_____  
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Dnr BU19/74 

§ 66 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

Smyrna/Salemförsamlingen, med organisationsnummer 867200-0364, som 

huvudman för Förskolan Solstrålen och Förskolan Framtiden från den 1 

juli 2019. 

Ärendebeskrivning 

Katarina Ståhlkrantz berättade att Salemförsamlingen Förskolan 

Framtiden respektive Smyrnaförsamlingen Förskolan Solstrålen var för sig 

är godkända av Habo kommun som huvudmän för fristående förskolor. De 

ansöker nu om att gå samman till en förskola. 

Fredrik Wärnbring (M) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Salemförsamlingen 

Smyrnaförsamlingen 

Förvaltningsekonom 

Handläggare, barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 67 Rapport från verksamhetsbesök 

Anders Almfors (L) och Gunnar Pettersson (S) berättar om tre intressanta 

besök de som kontaktpolitiker har gjort hos Nygatans förskola, Gullvivans 

förskola samt Kärrs förskola. 

Presidiet träffade nyligen elevrådet vid Hagabodaskolan. De mötte 

engagerade och positiva högstadieelever. 

_____  
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§ 68 Anmälningsärenden 

a) 

Delegationslistor från 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz nr 13-17, 190501-190531 

Bitr. skolchef Per Sandberg 43-49, 190501-190531 

Handläggare Josef Axelsson nr 33-44, 190501-190531  

b) 

BN17/337 

Meddelande om antagen detaljplan – Bränninge 2:12 och 2:17 

KS § 98 

Riktlinjer för upphandling 

_____ 
 

 


