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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-10-22 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Vänstra kammaren, kommunhuset 

 Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 17:00–19:53 

  

Beslutande Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Eva-Lis Svensson (S) 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Marie Lindholm (KD), § 92-98, ersätter Lars Ramberg (KD) 

Ingemar Severin (M), ersätter Marie Lindholm (KD) § 99-102 

Birger Lindström (C) 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Liselotte Heinonen (L) 

Olle Moln Teike (SD) 

Ingemar Severin (M), ej tjänstgörande § 92–98 

Mona Ljunggren, ekonom 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Josef Axelsson, sekreterare 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Eva-Lis Svensson Paragrafer: 92–102 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  
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Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 92 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 93 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Eva-Lis Svensson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 94 Utvärdering av skolnärvaro 

Enhetschef/barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg presenterar 

statistik som visar frånvaron i grundskolan i Habo läsårsvis från läsåret 

15/16 till och med läsåret 18/19. Generellt visar statistiken en minskad 

frånvaro i grundskolan över tid. Det är framförallt frånvaron på högstadiet 

som tydligt har brutit en negativ trend. Frånvaron bland elever i årskurs 1-6 

ökar dock över tid, vad gäller den grupp som har en frånvaro mellan 10-

20%. 

Exempel på åtgärder som har minskat frånvaron är färre beviljade 

ledigheter och samlade insatser inom elevhälsan som sätts in på ett tidigt 

stadium då en elevs frånvaro ökar. Dessa insatser består av hälsosamtal, 

trygghetsarbete, medveten närvaro samt gemensamma träffar mellan 

elevhälsan och specialpedagoger. 

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 95 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 september 2019. 

_____  
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Dnr BU19/86 

§ 96 Budget 2020-2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge handläggare Josef Axelsson i 

uppdrag att den 24 oktober 2019 skicka ut kallelse till extra 

nämndsammanträde den 5 november. I det förslag som skickas med 

kallelsen ska nyckeltal ha uppdaterats och en risk- och konsekvensanalys 

lagts till. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar förvaltningens förslag till ändrad 

budget för 2020. Förslaget är framtaget utifrån budgetberedningens krav på 

nämnden att minska de kostnadsökningar som föreslogs i nämndens 

budgetbeslut den 27 augusti 2019. Förvaltningens förslag kommer 

behandlas av nämnden på ett extra sammanträde den 5 november 2019. 

_____  
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Dnr BU19/77 

§ 97 Remiss - motion från (S) och (V) om startande av 

grundsärskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla första yrkandet – med tillägget att tekniska förvaltningen får i 

uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att planera för 

grundsärskola årskurs 1–6 samt träningsskola årskurs 1–9 i samband med 

byggnation av ny grundskola, alternativt i anslutning till någon av de 

centralt belägna F-6-skolorna.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå andra yrkandet då nämnden bedömer att start redan 2022 inte är ett 

realistiskt scenario. 

Ärendebeskrivning 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens prognos bör en 

grundsärskoleklass, årskurs 1–3, kunna starta höstterminen 2021. 

Verksamheten kan sedan successivt byggas ut med årskurs 4–6 från 

höstterminen 2022, för att sedan vara fullt utbyggd från höstterminen 

2024.  

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens prognos bör det från 

höstterminen 2025 vara möjligt att starta en särskoleverksamhet för elever i 

årskurs 7–9. Denna bör sedan kunna vara fullt utbyggd läsåret 2027/2028.  

En särskoleverksamhet med inriktning träningsskola, årskurs 1–9, bedöms 

kunna organiseras med plats för cirka 10 elever. Verksamheten kan 

påbörjas med 2–3 elever höstterminen 2021, för att sedan successivt 

byggas ut fram till höstterminen 2027. Om verksamheten erbjuds till elever 

som idag har sin skolgång på träningsskola i Jönköpings kommun och 

dessa tackar ja, kan verksamheten bli fullt utnyttjad tidigare. Barn- och 

utbildningsförvaltningen beräknar att omställningskostnaden uppgår till 

100 tkr 2021 och 150 tkr 2022 för att därefter vara kostnadsneutral. 

_____  
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§ 98 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Biträdande skolchef Per Sandberg presenterar förvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Fyra gånger per år sker övning i brandutrymning på 

skolor och förskolor. Skyddsronder genomförs varje år på skolor och 

förskolor utifrån checklistor som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Dessa 

går ut på att hitta saker i den fysiska och psykiska arbetsmiljön som 

uppfattas som farliga för de som arbetar på skolorna och förskolorna. 

Exempel på sådant som upptäcks på skyddsronderna är brister vad gäller 

ventilation och/eller temperatur samt brister på lekgårdar/skolgårdar. Efter 

att nödvändiga åtgärder har genomförts så görs en handlingsplan där 

eventuella problem som kvarstår rangordnas utifrån hur allvarliga de anses 

vara. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 99 Aktuell kö till förskoleverksamheten 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz presenterar aktuella kösiffror till 

kommunens förskolor den 15 oktober 2019. 54 barn står i kö till plats på 

någon av kommunens förskolor.  Sammanlagt är 91% av platserna på 

kommunens förskolor upptagna. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU19/106 

§ 100 Revidering av delegationsordning  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till ny delegationsordning ska gälla från 

och med den 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden som kommer 

gälla från den 1 januari 2020 innehåller bland annat uppdaterade 

tjänstetitlar och lagrum för olika ärendegrupper. Utöver det har några 

ärendegrupper lagts till medan andra har 

strukits då de inte längre är aktuella. För några ärendegrupper har 

klassificering ändrats från verkställighetsbeslut (V) till 

delegationsbeslut(X). Dessa ändringar har gjorts då bedömningen är att 

aktuella beslut bör vara möjliga att överklaga, vilket inte är möjligt att göra 

med verkställighetsbeslut. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningskansli 

Rektorer 

Kulturskolechef 

Studie- och yrkesvägledare  
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§ 101 Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz 

nr  , 190901-190930                                                                             

Bitr. skolchef Per Sandberg 

nr 96-104, 190901-190930 

Handläggare Josef Axelsson 

nr 68-79, 190901-190930 

Handläggare Ulla Gillblom 

nr 17-22, 190901-190930 

  

_____  
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§ 102 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

KF § 92 

Sammanträdesplan 2020 

Miljönämnden  

Registrering av livsmedelsanläggning – Fagerhults förskola, avdelning 

Solbacken 

Miljönämnden 

Beslut om riskklass och uttag av årlig kontrollavgift 

- Presidiet har varit med på SKA-dialoger (SKA=systematiskt 

kvalitetsarbete) hos de fristående förskolorna i kommunen. I samband med 

dessa möten har bl. a. digitala innovationer som används i verksamheten 

demonstrerats för politikerna. Ett exempel på detta är en projektor 

som skapar bilder av olika landskap på golvet där barnen kan leka. 

- Ordförande Anders Almfors efterfrågar en kommentar från 

Lärarförbundets representant Jill Trygg angående resultatet av förbundets 

nyligen genomförda kommunranking: "Bästa skolkommun 2019". Jill 

berättar att alla siffror som rankingen bygger på kommer från SCB men 

att vissa frågor av bedömningskaraktär även skickas till medlemmar.   

  

_____ 


