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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-24 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-02 Datum då anslaget tas ned 2018-05-24 
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningens närarkiv 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 24 april 2018 kl. 17:00 – 18:45 
  
Beslutande Marie Lindholm (KD), ordförande 

Lis Svensson (S) 
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Marie Skarp, sekreterare 
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Robert Sjödelius, rektor § 26 

Andreas Wallmyr, lärare § 26 

Staffan Åkerlund, lärare § 26 

Christina Jönsson, lärare § 26 
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§ 25 Information från Hagabodaskolan 

 Hagabodaskolans elevråd blev inbjudna till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 20 mars 2018, då det vid folkhälsorådets sammanträde i 

november 2017 framkom att elever på Hagabodaskolan känner sig otrygga 

och saknar vuxet stöd. 

 

Rektor Patric Hilmersson och biträdande rektor Tobias Möllerström 

berättar om Hagabodaskolans trygghetsarbete. I elev- och 

vårdnadshavarenkäten som genomfördes i mars 2018, framkommer att de 

allra flesta elever känner sig trygga och trivs i skolan. Även 

vårdnadshavare upplever att Hagabodaskolan är en trygg skola. 

 

Representanter från elevrådet har träffat ledningsgruppen på 

Hagabodaskolan. Ledningsgruppen har haft diskussioner i personalgruppen 

kring elevernas uppfattning, som har resulterat i både kortsiktiga och 

långsiktiga åtgärder. En elevcoach kommer att anställas och trygghet 

kommer vara ett prioriterat mål i det systematiska kvalitetsarbetet. Även 

fortsatta och utökade fokusgrupper kommer att genomföras, som till 

exempel fler tjejgrupper.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

--- 
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§ 26 Redovisning av Hagenskolans puls-projekt 

 Habo kommun har sökt och fått pengar genom ett statsbidrag för 

hälsofrämjande åtgärder, för att kunna köpa in pulsmätare.  

Hagenskolans årskurs 4-6 deltar sedan förra året i Puls-projektet. 

 

Forskning visar att fysisk aktivitet är viktig för inlärningen. Eleverna får 

genom träning bättre minne, mår bättre och blir mer kreativa. 

 

Andreas Wallmyr, Staffan Åkerlund och Christina Jönsson är lärare på 

Hagenskolan och informerar, tillsammans med rektor Robert Sjödelius, om 

Hagenskolans satsning på pulshöjande aktiviteter för elever i årskurs 4-6. 

 

Varje morgon, 5 dagar i veckan, har eleverna idrottspass som innehåller 

både lekar, styrka och hinderbanor. Lärarna försöker ha stor variation på 

aktiviteter. Eleverna hämtar sina pulsband, och får sedan se på en 

projektor/storbild vilken puls de har. Elever som tidigare har varit bekväma 

är nu betydligt mer aktiva. 

 

En uppföljning har gjorts, som visar att eleverna är positiva och att de allra 

flesta vill fortsätta med pulspassen. Även vårdnadshavarna är positiva. 

Tanken är att pulsträningen ska kunna spridas till fler skolor i kommunen. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 27 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

mars 2018. 

 

--- 
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Dnr BU18/9 

§ 28 Barn- och elevprognos 2018 

 
Beslut 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

--- 
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Dnr BU18/8 

§ 29 Aktuell kö till förskoleverksamhet 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz presenterar aktuell kö till 

förskoleverksamhet. 

 

Katarina Ståhlkrantz informerar också om var barnen på Kottarna på 

Sjövik kommer placeras, eftersom familjedaghemmet avslutar sin 

verksamhet 2018-07-06. 

 

--- 
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Dnr BU18/46 

§ 30 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 

Thorengruppen AB om nyetablering 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Thoréngruppen AB om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Thoréngruppen AB har hos Skolinspektionen (dnr 32-2018:939) ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Thorén Business School Jönköping i Jönköpings 

kommun. Verksamhetsstart är planerad till läsåret 2019/2020.  

 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig över ansökan. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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Dnr BU18/50 

§ 31 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 

Thorengruppen AB om utökning av befintlig verksamhet 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Thoréngruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Thoréngruppen AB har hos Skolinspektionen (dnr 32-2018:910) ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Jönköpings kommun från och med 

läsåret 2019/2020.  

 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig över ansökan. 

  

--- 
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Dnr BU18/51 

§ 32 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Academy of X 

and Business Education Jönköping AB om nyetablering 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and 

Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.  

Ärendebeskrivning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business 

Education Jönköping AB) har hos Skolinspektionen (dnr 32-2018:1131)   

ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola vid Academy of X and Business Education 

Jönköping i Jönköpings kommun. Verksamhetsstart är planerad till läsåret 

2019/2020.  

 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och   utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår 

från att yttra sig över ansökan. 

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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Dnr BU18/52 

§ 33 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Academy of X 

and Business Education Jönköping AB om särskild variant 

av gymnasieutbildning 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and 

Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman för 

särskild variant av gymnasieutbildning i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business 

Education Jönköping AB) har hos Skolinspektionen (dnr 32-2018:1142) 

ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and 

Business Jönköping i Jönköpings kommun. Verksamhetsstart är planerad 

till läsåret 2019/2020. 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig över ansökan. 

 

 

--- 
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Skolinspektionen 
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Dnr BU18/53 

§ 34 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Academy of X 

and Business Education Jönköping AB om riksrekryterande 

utbildning 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and 

Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman för 

riksrekryterande utbildning i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business 

Education Jönköping AB) har hos Skolinspektionen (dnr 37-2018:1163) 

ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid 

den fristående gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i 

Jönköpings kommun. Verksamhetsstart är planerad till läsåret 2019/2020. 

 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig över ansökan. 

 

--- 
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Skolinspektionen 
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Dnr BU18/54 

§ 35 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Plusgymnasiet 

AB om utökning 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 

ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen (dnr 32-2018:1129) ansökt 

om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Jönköping i Jönköpings kommun från 

och med läsåret 2019/2020.    

 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Eftersom 

Habo kommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning föreslår barn- 

och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avstår från 

att yttra sig över ansökan. 

 

--- 
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§ 36 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a) 

Delegationslistor från  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 11-14, 180301-180331 

Intendent Marie Skarp nr 27-33, 180301-180331 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 23-34, 180301-180331 

Rektor Robert Sjödelius nr 5-6, 180308 

Handläggare Ulla Gillblom nr 19, 180301-180331 

 

b) 

Dnr KS17/298 

KS § 8 – Beslut om sponsring av Habo Honda Cup. 

 

Dnr KS17/225, 17/297 

KS § 41 – Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en 

extern utredning med uppdrag att utreda ändamålsenliga lokaler till 

kulturskolans och fritidsgårdens verksamheter. 

 

Dnr KD16/263, KS16/285 

KS § 45 – Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna av 

internkontrollplaner för 2017 och nämndernas nya interna kontrollplaner 

för 2018. 

 

--- 
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§ 37 Informationsärenden 

 Lis Svensson (S) informerar från ett möte på Hagabodaskolan, där hon och 

ordföranden träffade både skolledning och elever. 

 

--- 

 

 


