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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-19 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på  
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 19 september 2017 kl. 17:00 – 18:20 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) § 79-86 kl. 17:15-18:20 

Thomas Werthén (M) 

Lennart Karlsson (-) 

Birgitta Ström (L), ersätter Anna Josefsson 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Gunilla Berggren, lärarförbundet  

Jill Trygg, lärarförbundet  

Jeanette Lundberg Karlsson, kommunal 

Christina Källström (MP), insynsplats 

Ulla Gillblom, handläggare § 79-81 
  
Utses att justera  Paragrafer: 79 - 86 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-09-19  3 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 79 Redovisning av elev- och föräldraenkät 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2017 genomfört elev- 

och föräldraenkäter. Enkäterna ingår som en del i förskolornas, skolornas 

och förvaltningens uppföljningsarbete inom det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Ulla Gillblom, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen, föredrar 

ärendet. Årets enkätundersökning har riktat sig mot vårdnadshavare som 

har barn i kommunens förskolor och fritidshem, till vårdnadshavare som 

har barn i årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan och till eleverna i 

årskurserna 1-9. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 80 Tertial 2 med delårsbokslut 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på delårsrapport 170831. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz föredrar ärendet. 

Prognosen för budgetåret 2017 visar på ett negativt resultat motsvarande  

1 750 tkr. Avvikelserna beror framförallt på fler barn än beräknat i 

förskolan under hösten 2017, skolskjutskostnader från 2016, 

kompetensförsörjningsåtgärder samt stödinsatser till 

ledningsorganisationen. 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU17/84 

§ 81 Uppdrag från budgetberedningen på ytterligare besparingar 

2018-2019 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt presidiet att besluta om 

budgetjusteringar avseende åren 2018-2019. 

Ärendebeskrivning 

Efter att nämndernas budgetförslag för åren 2018 och 2019 sammanställts 

av budgetberedning summeras kommunens resultat och investeringsnivåer 

till följande: 

 

Resultat/investeringar         År 2018         År 2019 

Årets resultat (tkr)              -28 169          -29 994 

Investeringar (tkr)                74 465           99 315 

 

Kommunens nettokostnader för 2018 överstiger budgeten för 2017 med ca 

75 mnkr (12 %). Skatte- och bidragsintäkter beräknas öka med ca 35 mnkr 

(6 %) mellan år 2017 och 2018. De föreslagna kostnadsökningarna 

överstiger intäkterna för skatter och bidrag med ca 40 mnkr. Enligt 

Kommunallagen får inte en kommun budgetera ett negativt resultat. 

 

Nämnderna uppmanas återkomma till budgetberedningen senast den 2 

oktober med förslag till ytterligare besparingar, uppdelat i två alternativ per 

år. Till förslagen ska konsekvensbeskrivningar lämnas. 

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om 

förvaltningens omräknade budgetförslag. 

 

--- 
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Dnr BU16/106 

§ 82 Motion: Returnera mera - Skapa ett pedagogiskt 

återvinningssystem 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna den intresseundersökning som barn- och 

utbildningsförvaltningen genomfört. 

Ärendebeskrivning 

Anders Rickman och Maria Alsén från Liberalerna har lämnat in en motion 

om att Habo kommun ska undersöka intresset bland det lokala näringslivet 

och kommunens förskolor för att starta ett pedagogiskt återvinningsprojekt 

som bygger på konceptet ReMida. Rest- och spillmaterial från företag 

samlas in och ett center byggs upp dit förskolor kan komma för att 

återanvända materialet. I svaret på motionen, Dnr KS16/194, ges barn- och 

utbildningsförvaltning uppdraget att undersöka intresset hos kommunens 

företag och förskolor. 

Vaggeryds kommun har sedan ett antal år denna verksamhet. Två 

pedagoger är anställda på 50% vardera för arbete med Kreativt 

återanvändningscenter och till sin hjälp har de olika personer i 

arbetsmarknadsåtgärd. 1-2 gånger per månad åker de runt till företagen och 

hämtar material. De som arbetar med projektet har mycket kontakt med 

företagen, letar bra material, kontrollerar att materialet är giftfritt etc. 

Förskolecheferna i Habo kommun välkomnar denna typ av projekt men 

påpekar vikten av att materialet måste vara giftfritt. 

Företagen i Habo kommun, meddelar via Habo Industriklubb, att de är 

försiktigt positiva förutsatt att projektet inte medför alltför mycket 

merarbete för dem. Just nu är det oerhört tryck ute på industrierna vilket 

gör att de flesta fokuserar på sin verksamhet.  

 

--- 
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Kommunfullmäktige 
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Dnr BU17/113 

§ 83 Motion om införande av profilklasser på Hagabodaskolan 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen om att införa profilklasser på Hagabodaskolan. 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna i Habo har i en motion föreslagit att Habo kommun ska utreda 

möjligheten att införa en profilklass med inriktningen musik/kultur på 

Hagabodaskolan, med målsättningen att första antagningen sker hösten 

2018. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) och skolförordningen (SFS 2011:185) får 

ett antal undervisningstimmar användas för skolans val, för att till exempel 

användas för en skolas profilering. Den undervisning som sker i ett ämne 

inom skolans val ska till sitt innehåll och inriktning dock vara förenligt 

med kursplanen och med kunskapskraven. I skolförordningen uttrycks 

tydligt att det är skolans rektor som beslutar om hur utrymmet för skolans 

val ska användas och att rektorn inte får ”uppdra åt någon annan att fatta 

sådana beslut”. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att 

utreda möjligheterna till att starta en profilklass på Hagabodaskolan, men 

föreslår ändå att barn- och utbildningsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att 

kommunfullmäktige enligt skollagen inte kan besluta om hur 

undervisningen i skolans val på Hagabodaskolan ska organiseras.  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Dnr BU17/112 

§ 84 Motion om förstärkt resursenhet till skolorna i Habo 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen om att utreda behovet av och möjligheterna till att införa en 

förstärkt resursenhet i Habo. 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna i Habo har i en motion föreslagit en utredning av behovet av 

och möjligheten till att införa en förstärkt resursenhet i Habo.  

 

De elever som behöver särskilt stöd ska få det och om det finns särskilda 

skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp på skolan. Det är i så fall rektor som beslutar om det 

och ett sådant beslut får inte överlåtas till någon annan. 

 

Skolan har ett tydligt inkluderande uppdrag och en organisation av 

särskilda fristående ”resursenheter” saknar lagligt stöd för en kommunal 

huvudman. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 85 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a) 

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 79-86, 170801-170831 

Intendent Marie Skarp nr 44-60, 170701-170831  

Rektor Per Sandberg nr 84-98, 170801-170831  

Handläggare Ulla Gillblom nr 1-12, 170801-170831 

b) 

Dnr BU17/95  

KF § 98 – Beslut om antagande av kemikalieplan. 

Dnr KS17/117  

KF § 101 – Beslut om antagande av kommunikationspolicyn för Habo 

kommun. 

  

 

--- 
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§ 86 Informationsärenden 

 Lis Svensson (S) informerar från ett möte med Kommunala rådet för 

pensionärer och personer med funktionsnedsättning. 

 

--- 

 

 


