
Protokoll styrelsemöte Steningeskolans föräldraförening den 6 juli 2016
Närvarande: Richard Fransson, Malin Lindqvist, Fredrik Johansson, Karin Ring, 
Anders Darelius och Stina Tegnhed

Plats: Skipås, anläggningen

Nulägesrapport och bakgrunden till detta extrainsatta styrelsemöte:
Under vecka 26 blev föräldrar till elever i Steningeskolan informerade om att 
ytterligare en kommunal förvaltning att hyra lokaler av Region Halland inom på 
Plönningeområdet och av denna anledning har vi alla blivit inbjudna av 
förvaltningschef för barn och ungdomsförvaltningen samt skolområdeschef för 
skolområde norr till ett informationsmöte den 17 augusti klockan 18.30 i 
Sannarpsgymnasiets aula. På mötet kommer representanter från barn- och 
ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen att närvara.  
 
Samma vecka informerades även föräldrarna till barn på Bergatrollets förskola att 
förskolans utemiljö är utdömd och att verksamheten kommer att bedrivas ihop med 
Steninge förskola fr o m ht 2016.
Nyligen röstades oppositionens budget för 2017 igenom i Halmstads 
kommunfullmäktige, vilket innebär att en ny Steningeskola ej finns med i 2017 års 
budget.
Med anledning av de ovan nämnda beskeden beslutade Steningeskolans 
föräldraförening att anordna kvällens extrainsatta styrelsemöte för att diskutera vad 
som kan göras i denna situation som den stora merparten av föräldrar upplever som 
oehört jobbig och frustrerande.
SUBgruppen som driver frågan om nybyggnation av Steningeskolan informerade om 
sitt interna möte som hållts måndagen den 27 juni. Vid mötet den 27e diskuterades 
olika förslag på hur man nu går vidare i frågan och dessa förslag ventilerades och 
diskuterades även på kvällens styrelsemöte. Den uppkomna situationen har även 
drivit fram förslag om att även se över om möjlig Friskola/friskolor kan bedriva 
undervisning i Steninge.
Trots att oppositionens budget gått igenom finns det fortsatt under mandatperioden 
en majoritet i Halmstads kommunfullmäktige för att bygga en ny Steningeskola. Det 
är därför inte omöjligt att det ändå kan bli en ny skola under 2017. Dessutom, 
om bygglovet vinner laga kraft under hösten och ett sk starttillstånd beviljas, så kan 
skolan börja byggas under 2016 (och för detta år finns det pengar i budget för nya 
skolan).



 
Så vad gör vi nu?:
Styrelsen diskuterade det planerade mötet den 17 augusti och vilken roll vi ska/kan 
ha. Vi tycker att det är viktigt att det är ett informativt möte där god mötesordning 
hålls och respekteras. Vi diskuterade därför om vi skulle föreslå att 
styrelseordförande kan fungera som moderator vid mötet. Vi beslutade att Anders 
kontaktar Leif Ljungsberg och Tony Roth med en förfrågan om vi kan axla 
moderatorrollen för mötet.
Vi diskuterade även vikten att få information av ansvariga politiker för den nyantagna 
budgeten vad som nu ska hända i skolfrågan och kunna få tillfälle att ställa frågor. Nu 
när i stort sett samtliga föräldrar till berörda barn kommer att vara samlade skulle 
detta även vara ett bra tillfälle att även bjuda in ansvariga politiker. Dock viktigt att de 
båda mötena hålls isär då de behandlar två helt olika frågor. Förslagsvis bjuds 
ansvariga politiker för Barn- och ungdomsnämnden samt Fastighetsnämnden in. 
Anders mailar ansvariga politiker. Till mötet bjuds även Hallandsposten och Radio 
Halland in.*
Nyrekryteringarna av personal till Steningeskolan är klara och Anders mailar Tony 
Roth och ber honom att informera föräldrar att personal nu har tillsats till de utlysta 
tjänsterna.
Stina sammanställer en skrivelse till föräldrarna till Steningeskolans elever där vi 
informerar om vad SEF gör i dagsläget och att vi kämpar vidare i skolfrågan med 
samma glöd som tidigare.
* Anders kontaktade Tony Roth och Leif Ljungsberg den 7/7 2016. Han fick då snabbt 
svar att gällande informationsmötet den 17 augusti kommer en kommunikatör från 
kommunen att vara moderator. Gällande mötet med ansvariga politiker som skulle 
följa direkt efter informationsmötet var Leif positiv dock var han mycket skeptisk till att 
vi skulle lyckas få ihop politiker som kan ge vettiga svar till den 17 aug, dels pga 
semestrar och dels pga det märkliga parlamentariska läge som infunnit sig i 
kommunen. Han rådde oss därför att ta detta som ett separat möte något senare.

Skrivelse till föräldrar till elever på Steningeskolan från SEF
Steningeskolans föräldraförening har haft ett extrainsatt styrelsemöte den 6 juli 2016 
med anledning av den information som nådde oss föräldrar under de senaste 
veckorna. Oppositionens budget drevs igenom i Halmstads kommunfullmäktige vilket 
innebär att en ny skola i Steninge ej finns med i budgeten för 2017, att Bergatrollets 
förskolas verksamhet samordnas med Steninge förskolas, då utemiljön vid 
Bergatrollets förskola blivit utdömd, samt att ytterligare en kommunal förvaltning 
kommer att hyra lokaler av Region Halland på Plönningeområdet. Med anledning av 
den sista punkten har vi alla blivit inbjudna till ett informationsmöte den 17 augusti 
klockan 18.30 i Sannarpsgymnasiets aula. Vid detta möte kommer representanter 
från barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och socialförvaltningen att närvara.
Föräldraföreningens styrelse har under flera veckor försökt få till ett informationsmöte med 
representanter från socialförvaltningen angående deras verksamhet på Plönninge, men det har visat 
sig omöjligt att få till något före semestrarna. Därför ser vi nu mycket positivt på att ett 
informationsmöte äntligen kommer att äga rum, även om det känns sent att vänta tills efter 
sommaren. 
För att få svar på alla de frågor och funderingar som föräldrar har om vad som nu händer den utlovade 
nybyggda Steningeskolan, arbetar SEFs styrelse på att anordna ett möte med ansvariga politiker från 



Barn- och ungdomsnämnden och Fastighetsnämnden. Stundande semestrar gör det svårt att få till ett 
möte i närtid, men som sagt, styrelsen sitter inte stilla i båten utan arbetar intensivt med detta.

SUB-gruppen som driver frågan om en nybyggd Steningeskola har haft möte i slutet av juni och 
rapporterar att de arbetar för fullt med att ta fram flera olika alternativ för att få till stånd en nybyggd 
skola i Steninge. Även möjligheterna att en friskola bedriver verksamhet i nybyggda lokaler på 
Öhrnvägen undersöks också. SUBgruppen håller SEFs styrelse kontinuerligt informerad om dess 
arbete.

Arbetet och kampen för en skola i Steninge i nybyggda lokaler pågår för fullt! Vi kämpar vidare med 
samma stora glöd som tidigare! Steningeskolans föräldraförening kommer även i samma anda som 
tidigare att aktivt arbeta för våra barns trivsel och välbefinnande i en trygg och säker skolmiljö. Om ni 
har frågor och funderingar eller känner er osäkra, så tveka inte att kontakta någon i styrelsen. 
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Steningeskolans föräldraförening


