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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
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Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 
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Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson (M) 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Per Sandberg, biträdande barn- och utbildningschef 

Mona Ljunggren, ekonom § 39-40 

Birgitta Ström (L), ej tjänstgörande ersättare 

Jill Trygg, lärarförbundet 

Christina Källström (MP), insynsplats 

Carina Angshed, samordnare § 38 
  
Utses att justera Mats Lindén Paragrafer: 38 - 46 
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§ 38 Samordning av nyanlända elever 

 Carina Angshed har arbetat som samordnare för nyanlända barn och elever 

i Habo kommun sedan år 2016. 

 

Skolverket har beslutat att erbjuda samtliga kommuner i Sverige att utse en 

samordnare. Samordnarens roll är att vid behov genomföra en 

nulägesanalys och ta fram en kompetensutvecklingsplan, vara ett stöd för 

huvudman och rektorer, och att fungera som en länk mellan Skolverket och 

huvudmannen. 

 

Carina Angshed planerar för att samtliga lärare ska få fortbildning i språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon samarbetar med god man, 

familjehem och vårdnadshavare för bättre mående och ökad närvaro bland 

nyanlända. För att stödja rektorer har hon också gjort checklistor, för att 

skapa bra rutiner. Carina har också ett nära samarbete med 

integrationsenheten, och även där har checklistor utarbetats. 

 

Idag finns det 43 nyanlända elever i grundskolorna i Habo.  

 

Utöver arbetet med att samordna nyanlända barn och elever, samordnar 

Carina även modersmålsundervisningen i hela kommunen. Det finns idag 

34 olika modersmål bland Habos barn och elever. 55 elever deltar i 

modersmålsundervisning i grundskolorna. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 39 Ekonomisk månadsrapport och rapport tertial 1 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens tertialrapport 1 med 

styrkortsuppföljning, 

att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en treårig handlingsplan för 

Slättens skolområde och att uppföljning till nämnden görs varje månad, 

att barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag om 5,4 miljoner 

kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 30 

april 2018. 

Mona Ljunggren presenterar också förvaltningens tertialrapport för det 

ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2018 för samtliga 

verksamheter. Rapporten innehåller även en styrkortsuppföljning. 

Tertialrapporten visar på ett underskott om 5,4 miljoner kronor, som främst 

beror på fler förskolebarn än beräknat. 

Förvaltningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om underskottet på 

Slättens skolområde, och berättar om åtgärder som görs. 

Thomas Werthén (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär ett 

tilläggsanslag om 5,4 miljoner kronor. 

 

--- 
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Dnr BU18/9 

§ 40 Barn- och elevprognos 2018 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens barn- och elevprognos. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 11 maj 2018 tagit fram en ny 

barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många förskoleplatser under 2018, men att minst 79 nya 

förskoleplatser måste tillskapas till våren 2019. Behovet av nya platser i 

förskolan beräknas sedan vara mer än dubbelt så stort inför våren 2020. 

Prognosen för antalet skolplatser i årskurs F-6 visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många skolplatser fram till läsåret 2021/2022, då 29 

platser kommer att saknas. Noteras bör dock att även om det totala antalet 

skolplatser beräknas räcka fram till hösten 2021, är behovet av nya 

skolplatser ojämnt geografiskt fördelat över kommunen. Redan inför 

hösten 2018 kommer en successiv utökning av Bränningeskolan att 

påbörjas. 

Förvaltningens prognos avseende skolplatser i årskurs 7-9 visar att 

Hagabodaskolans lokaler beräknas vara tillräckliga fram till läsåret 

2023/2024. 

 

--- 
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Dnr BU18/63 

§ 41 Riktlinjer för skolskjuts i Habo kommun 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på riktlinjer för skolskjuts i Habo 

kommun och att dessa ska gälla från och med den 1 juli 2018. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens nuvarande skolskjutsregler har gällt från 

den 1 juli 2014. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett 

nytt förslag på riktlinjer för skolskjuts i Habo kommun. De nya riktlinjerna 

innehåller inga förändringar i regelverket, men reglerna har förtydligats 

och texten har redigerats.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner förslaget på riktlinjer för skolskjuts i Habo 

kommun. Riktlinjerna föreslås gälla från den 1 juli 2018. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolskjutsansvarig, barn- och utbildningsförvaltningen 
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Dnr BU18/64 

§ 42 Dataskyddsombud 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Johan Isaksson till 

dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 

dataskyddsförordningen genom att exempelvis utföra kontroller och 

informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 

yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 

praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. 

Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 

ska rapportera till organisationens ledning.  

 

Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kommuner har ingått 

samverkansavtal avseende gemensamt dataskyddsombud.  

 

Rekrytering och anställning av dataskyddsombud har genomförts av 

Jönköpings kommun. Det åvilar den personuppgiftsansvarige, det vill säga 

respektive nämnd i kommunen, att formellt utse personen som 

dataskyddsombud.  

 

Dataskyddsombudet ska ansvara för att 

 vara   ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig   dataskyddslagstiftning. 

 övervaka   den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

och annan tillämplig   dataskyddslagstiftning. 

 rapportera till   organisationens ledning om dataskyddsfrågor och 

organisationens brister och   utvecklingsbehov. 

 tillsammans med sakkunniga kravställa och arbeta för att införa 

säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. Även 

ge råd och stöd avseende säkerhetsskyddsåtgärder. 

 identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning. 

 övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för 

dataskydd. 

 bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 
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 ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd 

och övervaka genomförandet av den, samt ställa krav på att 

konsekvensbedömningar genomförs. 

 kontrollera genomförda konsekvensbedömningar av dataskydd. 

 omvärldsbevaka, nätverka och inhämta kunskap inom 

lagstiftningsområdet dataskydd. 

 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att utse Johan Isaksson till dataskyddsombud. 

 

--- 
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Dnr BU17/92 

§ 43 Samråd: detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 m.fl. 

 Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till det justerade 

förslaget på detaljplan för Kärnekulla 1:4 i Habo. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag på detaljplan för Kärnekulla 1:4 i Habo skickades under våren 

2017 ut till berörda sakägare och myndigheter. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 maj 2017 att 

ställa sig positiv till förslaget på detaljplan, som inrymmer ett område för 

förskola och skola samt en sporthall. 

Efter genomfört samråd har planförslaget justerats och på nytt skickats ut 

för granskning. Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att 

lämna sina synpunkter på förslaget. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig positiv till det justerade 

förslaget på detaljplan för Kärnekulla 1:4. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden 
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Dnr BU18/21 

§ 44 Motion om utökande av pedagogiska måltider 

  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens utredning av kostnaden för att utöka pedagogiska 

måltider, och att motionen därmed är besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I dag äter en pedagog per klass pedagogisk lunch tillsammans med 

eleverna. Finns behov i vissa klasser att fler vuxna äter pedagogisk lunch 

kan detta medges. Kostnaden för pedagogisk lunch efter nuvarande 

riktlinjer är 540 000 kronor/år. 

Om alla lärare skulle ges möjlighet till pedagogisk lunch varje dag skulle 

detta innebära en kostnad på 970.000 kronor/år. Om fritidspedagogerna ska 

ge samma möjlighet blir kostnaden 1 230.760 kronor/år 

I dessa beräkningar ingår inte de extra pedagogiska luncherna som utgår 

vid speciella behov. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 45 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 15-16, 180401-180430 

Intendent Marie Skarp nr 34-41, 180401-180430 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 35-46, 180401 

 

--- 
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§ 46 Informationsärenden 

  

• Thomas Werthén (M) har, tillsammans med barn- och 

ungdomssamordnare Anders Ströberg, varit på Barnrättsdagarna i 

Örebro. 

• Lis Svensson (S) informerar om Särskolans rikskonferens. 

 

--- 

 

 


