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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-20 
  
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 20 februari 2018 kl. 17:00 – 19:15 
  
Beslutande Thomas Werthén (M), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Lennart Karlsson (-) § 10-15 kl. 17:00-18:30 

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

Sofia Johansson (S), ersätter Nicklas Gustavsson (S) 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Per Sandberg, biträdande barn- och utbildningschef  

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Jill Trygg, lärarförbundet 

John Ygemar, ungdomscoach § 10 

Mona Ljunggren, ekonom § 15-16 
  
Utses att justera Henrik Sporrong Esbjörnsson Paragrafer: 10 - 17 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 10 Information från ungdomscoach 

 
Ärendebeskrivning 

John Ygemar informerar om sitt arbete som ungdomscoach. Han anställdes 

år 2016 och har under 2017 kartlagt och startat upp arbetet för 

målgrupperna Dua (Delegation unga till arbete), KAA (Kommunalt 

aktivitetsansvar) och förstärkt närvaroarbetet på högstadiet.  

Johns uppdrag är bland annat att skolplikten fullgörs för eleverna, främst 

på Hagabodaskolan, och att förebygga avhopp på gymnasiet. Just nu 

arbetar John med cirka 30 ungdomar i Habo, som idag är utan 

sysselsättning. Han försöker stötta, coacha, driva på och vara en bra 

förebild för dessa ungdomar. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att Habo kommun enligt lag 

har en skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på 

gymnasiet och inte fått examensbevis. John får information från 

gymnasieskolorna om en elev avbryter sina studier. Han tar kontakt med 

ungdomen och försöker hjälpa hen med att till exempel komma igång på 

introduktionsprogram, hitta en lämplig praktikplats eller någon annan 

sysselsättning. 

DUA - delegationen för unga och nyanlända i arbete- är ett nationellt 

projekt för att sänka ungdomsarbetslösheten. John berättar om hur han 

tillsammans med Jönköpings, Vaggeryds och Mullsjö kommuner skapar 

mål och visioner för att tillsammans sänka arbetslösheten i åldrarna 18-24 

år. Målet är också att sänka försörjningsstödsberoendet.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 11 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Ärendebeskrivning 

Biträdande barn- och utbildningschef Per Sandberg informerar om barn- 

och utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Inom barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår tre olika delar: 

• systematiskt arbetsmiljöarbete, 

• egenkontroll/barnmiljörond, 

• systematiskt säkerhetsarbete och brandskydd. 

 

Samtliga förskole- och skolområden har genomfört skyddsronder. Vid 

tillsynen av den yttre miljön har det framkommit att det är dålig belysning 

på förskolornas lekgårdar, och det är även slitage på staket och gångvägar. 

När det gäller den inre miljön har det påpekats att det är problem med 

ljudnivån i matsalar. Den psykosomatiska arbetsmiljön visar på stress och 

stora barngrupper/många barn. 

 

Tidigare år har skyddsronderna skett på hösten, men från och med 2018 

kommer skyddsronderna förläggas till april/maj. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU14/19 

§ 12 Remiss: reviderat miljöprogram för Habo och Mullsjö 

kommuner 

 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till 

reviderat miljöprogram för Habo och Mullsjö kommun. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

miljöförvaltningen att uppdatera nyckeltal enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Det nuvarande miljöprogrammet har gällt åren 2014-2017. Under 2017 har 

programmet reviderats och förlängts till 2019. Barn- och 

utbildningsnämnden har givits möjlighet att lämna sina synpunkter på det 

reviderade miljöprogrammet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till de reverseringar 

som är gjorda men föreslår att vissa nyckeltal som t ex folkmängd och 

folkhälsotal uppdateras. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU18/43 

§ 13 Behov av förskolelokaler i Fagerhult 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 

kontoret i uppdrag att iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i 

Fagerhult med verksamhetsstart den 1 augusti 2018.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av en utökning av 

förskoleverksamheten med 30 barn från den 1 augusti 2018. Förvaltningen 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa förskolelokaler för 30 

barn i Fagerhult, med verksamhetsstart 2018-08-01. 

  

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU18/40 

§ 14 Detaljplan för Fiskebäck 3:76 m.fl. 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna detaljplanen av Fiskebäck 3:76 m.fl. med tillägget att nya 

förskole- och skolplatser måste skapas för de barn som flyttar in i de 

planerade lägenheterna.  

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för Fiskebäck 3:76 m.fl. har upprättats med syfte att pröva 

lämpligheten med att bebygga fastigheten med sex radhuslängor som 

resulterar i cirka 40 lägenheter. 

De nya boenden kommer att skapas nära befintliga förskolor och skolor, 

som redan idag är fullt utnyttjade. Barn- och utbildningsförvaltningen vill 

av den anledningen lyfta behovet av ytterligare förskole- och skolplatser, 

som kan tillgodose de eventuella behov som en nybyggnation av 40 

lägenheter medför. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna 

detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig 

positiva till densamma med tillägget att nya förskole- och skolplatser måste 

skapas för de barn som flyttar in i de planerade lägenheterna. 

 

--- 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden 
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Dnr BU17/84 

§ 15 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

januari 2018, samt en prognos över barn- och elevutvecklingen för år 2018. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 16 Bokslut 2017 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

2017 års bokslut. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2017 års bokslut. 

Bokslutet innebär en negativ avvikelse mot budget på cirka 3,1 %. I tertial 

2 beräknades ett underskott om cirka 1,8 miljoner. Ekonom Mona 

Ljunggren redogör för underskottet, som främst beror på ökat barnantal. 

Inflyttningen av barn i förskoleåldern har under 2017 nått upp till 15 barn 

per årskull, vilket är den högsta siffran sedan dessa mätningar började år 

2005. Andra orsaker som påverkat bedömningarna är det stora antalet 

statsbidrag som gjort det svårt att prognostisera verksamheten. 

 

Arbetet med att förbättra uppföljningsprocesserna har påbörjats. Mona 

presenterar en handlingsplan för 2018. I nämndens budget för 2018 är 

barn- och elevantal justerat efter en ny barn- och elevprognos, vilket bör 

göra att nämndens resultat kommer i balans år 2018. 

 

--- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående anmälningsärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 1-7, 180101-180131 

Intendent Marie Skarp nr 1-21, 180101-180131 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 1-9, 180101-180131 

 

b) 

BU17/1 

KF § 6 – Policy för representation. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


