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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-12-17 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Lustfyllt, Munkaskogs gård 

 Tisdagen den 17 december 2019 kl. 17:00–18:58 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Lars Ramberg (KD) 

Birger Lindström (C) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Marie Lindholm (KD), ersätter Mikael Zander (SD) 

Ingemar Severin (M), ersätter Fredrik Wärnbring (M) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Josef Axelsson, sekreterare 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 115–123 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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§ 115 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 116 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunnar Pettersson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 117 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 30 november 2019. 

_____  
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§ 118 Budget 2020 

Mona Ljunggren berättar att konsultföretagen PwC på barn- och 

utbildningsförvaltningens uppdrag har arbetat med att ta fram en ny 

resursfördelningsmodell. Planen var att denna skulle vara klar för att kunna 

börja gälla den 1 januari 2020. Vissa delar av modellen är ännu inte klara. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med 

ekonomienheten beslutat att den nya resursfördelningsmodellen ska börja 

gälla först 2021. Modellen kommer presenteras för nämnden under våren 

2020. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-12-17  7 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU19/131 

§ 119 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2020. Beslutet 

innebär att nämnden i december 2020 ska säkerställa att förskola erbjuds 

inom fyra månader samt att nämnden varje månad säkerställer att antalet 

barn/elever i respektive verksamhet följer budget.  

Ärendebeskrivning 

I kommunallagen framgår att barn- och utbildningsnämnden ska säkerställa 

att verksamheten inom nämndens område utförs enligt de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ska också säkerställa att 

verksamheten inom skolor och förskolor genomförs enligt den lagstiftning 

som gäller. För att nämnden ska kunna utföra detta uppdrag beslutar 

nämnden i slutet av varje år om en intern kontrollplan för nästkommande 

år. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till 

intern kontrollplan där två specifika kontrollpunkter har valts ut; att 

förskola erbjuds inom fyra månader samt att antalet barn/elever i 

respektive skola/förskola följer den budget som gäller för 2020. 

_____  
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Dnr BU19/53 

§ 120 Förändrad organisation av 15-timmarsverksamheten 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 15-timmarsverksamhet 

enligt följande tre alternativ från och med den 1 augusti 2020: 

Alternativ 1: 3 timmar, 5 dagar per vecka, 08.15-11.15 

Alternativ 2: 3,75 timmar, 4 dagar per vecka, 08.15-12.00 

Alternativ 3: 5 timmar, 3 dagar per vecka, 08.15-13.15 

Dagarnas förläggning enligt alternativ 2 och 3 beslutas i överenskommelse 

mellan vårdnadshavare och rektor och utifrån barnets och verksamhetens 

bästa. 

Reservationer 

Marie Lindholm (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2015 har barn till vårdnadshavare som är föräldraledig eller 

arbetslös, de så kallade 15-timmarsbarnen, haft rätt att vara i förskolan 

mellan klockan 08.15-11.15 fem dagar i veckan. Innan förändringen 

2015 kunde vårdnadshavare välja mellan två alternativ; tre timmar, 

fem dagar i veckan eller fem timmar, tre dagar i veckan. En utvärdering 

2016 visade att förändringen året innan inte uppskattades av en majoritet 

av vårdnadshavarna eftersom barnen inte får delta i den pedagogiskt 

viktiga lunchen. Pedagogerna inom förskolan tyckte däremot att 

arbetsmiljön blev bättre för både barn och personal, då luncherna blev 

lugnare när färre barn äter lunch på förskolan. 

2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att vårdnadshavare till 15-

timmarsbarn som är fyra år eller äldre, ska kunna välja att barnet är i 

förskolan fem timmar om dagen tre dagar i veckan. 

Våren 2019 gav Alliansen i Habo barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med förskolerektorerna ta fram ett förslag på ökad 

valfrihet för vårdnadshavare med 15-timmarsbarn. Förvaltningen 

föreslår att vårdnadshavarna ska ha tre alternativ: 

1. Tre timmar, fem dagar per vecka. 

2. 3,75 timmar, fyra dagar per vecka. 

3. Fem timmar, tre dagar per vecka. 

Förvaltningen bedömer att främst lunchkostnaderna kommer att öka om 

vårdnadshavare väljer alternativ (2) eller (3).    
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Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Gunnar Pettersson (S) föreslår att förslaget återremitteras till förvaltningen 

för utredning av konsekvenserna föreslagen förändring skulle få för 

personalens arbetsmiljö. 

Johanna Bergbom (M), Ingemar Severin (M) samt Anders Almfors 

(L) yrkar bifall på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag; dels förvaltningens förslag och 

dels Gunnar Petterssons förslag. Ordföranden ställer proposition på de 

båda förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns: de ledamöter som röstar på 

förvaltningens förslag röstar [Ja] och de ledamöter som röstar på Gunnar 

Petterssons förslag röstar [Nej].  

Omröstningsresultat 

Ja-röster (4)   Nej-röster (3) 

Anders Almfors (L) Gunnar Pettersson (S) 

Johanna Bergbom (M) Sofia Johansson (S) 

Ingemar Severin (M) Eva-Lis Svensson (S) 

Birger Lindström (C) 

Marie Lindholm (KD) och Lars Ramberg (KD) avstår från att rösta. 

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat enligt förvaltningens 

förslag.  

 

_____ 

 

Beslutsunderlag: 

Förskolerektorer  
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§ 121 Uppföljning diskriminering och kränkande behandling 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz presenterar statistik över 

kränkningsanmälningar på skolor och förskolor i kommunen 2019. Till och 

med den 10 december har det gjorts 228 anmälningar. Av dessa är 162 

avslutade. Antalet anmälningar 2019 har varit fler än de var 2018. Enligt 

Katarina Ståhlkrantz beror det troligen på ökad kännedom om 

anmälningssystemet. Av de kränkningar som anmäls är fysiskt våld följt av 

verbala trakasserier de vanligast förekommande. 

_____  
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§ 122 Anmälningsärenden 

Delegationslistor från: 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz 

nr 33-37, 191101-191130 

Rektor Per Sandberg 

nr 116-125, 191101-191130 

Handläggare Ulla Gillblom 

nr 24-25, 191101-191130 

Handläggare Josef Axelsson 

nr 87-98, 191101-191130 

_____  
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§ 123 Informationsärenden 

• Per Sandberg berättar att ett konsultföretag har tilldelats 

generalkonsultuppdraget för att projektera för ny skola och 

förskola på området Kärnekulla. En referensgrupp bestående av 

personal med olika kompetens har träffat konsulten för att ge sina 

synpunkter. Ytterligare fyra möten kommer ske. När 

generalkonsulten har tagit fram en modell för byggnation ska 

byggföretag upphandlas för att bygga skolorna. Planen är att 

förskolan ska vara färdigbyggd till våren 2022 och skolan till 

hösten 2022. 

 

• Per Sandberg informerar nämnden om att upptagningsområdena har 

förändrats för vissa barn som börjar förskoleklass hösten 2020 samt 

hösten 2021. Huvudanledningen till förändringen är att 

Bränningeskolan inte klarar av att ta emot alla elever som 

egentligen tillhör Bränningeskolans 

upptagningsområde. Förändringen innebär att vissa kommande 

förskoleklasselever nu istället tillhör Alléskolans alternativt Hagens 

upptagningsområde. 

 

• Per Sandberg informerar om att skolchef Katarina Ståhlkrantz 

planerar att inom kort fatta beslut om att slöjdverksamheten på 

kommunens grundskolor ska få ta emot en donation på 25 000 

kronor per år från två privata givare i kommunen. Donationen görs 

endast för att gynna slöjdämnet och utan krav på motprestation eller 

reklam. 

 

• Per Sandberg berättar att några elever på Hagabodaskolan nyligen 

har besökt det före detta koncentrationslägret Auschwitz i Polen. 

Planen är att de ska dela med sig av sina erfarenheter till SO-lärare 

på Hagabodaskolan men även komma och berätta om sina 

upplevelser för nämnden. 

 

• Katarina Ståhlkrantz berättar att Jönköpings kommun har meddelat 

att de säger upp avtalet som ger Habos särskoleelever rätt att gå 

i skola i Jönköpings kommun. Katarina Ståhlkrantz är kallad till 

möte för vidare information om vad denna uppsägning innebär. 

 

• Eva-Lis Svensson berättar att hon har varit med på en konferens vid 

Jönköping University om förändringen av att FN:s barnkonvention 

från årsskiftet blir lag i Sverige. Eva-Lis berättar om hur barns 

rättigheter har påverkats i Norge efter att barnkonventionen blev 

lag där.  


