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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-05 
  
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 5 september 2017 kl. 17:00 – 18:20 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson 

Johakim Knutsson (SD), ersätter Lennart Karlsson 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 66 

Jill Trygg, lärarförbundet  

Birgitta Ström (L) 

 
  
Utses att justera Marie Lindholm Paragrafer: 66 - 67 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Dnr BU17/84 

§ 66 Budget 2018-2019 samt plan 2020 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget för 

nämndens verksamheter år 2018-2020, med tillägg av en utökning av 

danspedagogtjänst till kulturskolan. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2017 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

arbeta vidare med förvaltningens förslag till detalj- och investeringsbudget, 

med tillägg att utökning av tilläggsbelopp görs med 3 miljoner kronor för 

barn med särskilda behov i förskolan och grundskolan. 

Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet år 2018-2019 samt plan år 2020. 

Budget 2018-2020 kommer att fastställas av kommunfullmäktige i 

november 2017. 

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till förvaltningens budgetförslag, 

förutom att han vill ta bort utökning av tilläggsbelopp för barn/elever med 

särskilda behov. 

Ajournering begärs. 

Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens budgetförslag, men 

med ett tilläggsyrkande som innebär en utökning av danspedagogtjänst till 

kulturskolan, vilket övriga i majoriteten ställer sig bakom. 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Thomas Werthéns förslag 

om att inte utöka tilläggsbeloppet för barn/elever med särskilda behov och 

dels majoritetens förslag om utökning av danspedagogtjänst till 

kulturskolan. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt majoritetens 

förslag.   

Votering begärs. 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar enligt majoritetens 

förslag röstar ja, den som röstar enligt Thomas Werthéns förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster (6)                            Nej-röster (3) 

Nicklas Gustavsson (S)            Harald Jonsson (KD) 

Lis Svensson (S)                      Thomas Werthén (M) 

Mats Lindén (S)                       Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Johakim Knutsson (SD) 
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Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat enligt majoritetens 

förslag. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Budgetberedningen 
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Dnr BU14/162 

§ 67 Skrivelse från kulturskolechef 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder skrivelsen till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolechef Fredrik Hempel har inkommit med en skrivelse, där han 

beskriver problematiken kring kulturskolans nuvarande tillfälliga lokaler. 

Fredrik uttrycker oro inför framtiden och påtalar behovet av nya lokaler 

som är anpassade för kulturskolans verksamheter, samt behovet av en 

samlings- och uppspelningslokal. 

 

--- 

 

 
                Beslutet skickas till: 

                Kommunstyrelsen 

 


