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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-09-22 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

 Tisdagen den 22 september 2020 kl. 17:00–20:20 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

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

Johanna Bergbom (M) 

Birger Lindström (C) 

Maria Alfredsson (KD) 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Olle Moln Teike (SD), ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Åsa Wadling, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Josef Axelsson, sekreterare/handläggare § 78–79 

Ulla Gillblom, handläggare § 72 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

  

Utses att justera  Paragrafer: 70–86 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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§ 70 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

tillägget en övrig fråga från Mikael Zander (SD). 

_____  
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§ 71 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Birger Lindström (C) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 72 Redovisning av elev- och föräldraenkät  

Ulla Gillblom, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

berättar att den årligen återkommande 

enkätundersökningen har genomförts i Habo kommun våren 2020. Enkäten 

handlar om förskola, grundskola respektive fritidshem. Enkäten skickas ut 

till föräldrar som har barn i förskolan, föräldrar till elever i årskurs 2, 5 och 

8 samt till elever i förskoleklass och grundskola. Svaren används i 

förbättringsarbetet på förskolor och skolor. Enkäten innehåller frågor om 

trivsel, trygghet, ansvar och inflytande, skolmat, elevhälsa respektive 

miljö. Enkätsvaren finns på kommunens hemsida 

https://habokommun.se/Barn--utbildning/Kvalitets--och-

utvecklingsarbete/elev--och-foraldraenkater/ 

Ulla Gillblom berättar att föräldrar och elever överlag är nöjda, men att det 

är svårt att lyfta ut några särskilda resultat i enkätsvaren som utmärker sig. 

Något som däremot var tydligt denna gång var att svarsfrekvensen bland 

föräldrar till barn i förskolan var lägre än vad den brukar vara. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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Dnr BU20/28 

§ 73 Ekonomisk rapport tertial 2, delårsbokslut  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens delårsbokslut 2020. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut visar det ekonomiska 

läget till och med den 31 augusti 2020 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter. Från 1 januari till och med den 31 augusti 2020 har 

förvaltningens kostnader uppgått till 283 763 000 kr. Budget för helåret 

2020 är 433 828 000 kr. Enligt helårsprognosen beräknas utfallet för 2020 

bli 433 528 000 kr, vilket innebär ett förväntat överskott motsvarande 300 

000 kr. I början av året beräknades nämnden göra ett underskott på 6,4 

miljoner under år 2020. Den förbättrade helårsprognosen beror främst på 

att det i flera verksamheter har blivit färre barn/elever än planerat. 

Vikariekostnaderna har också minskat med ca 2 miljoner sedan föregående 

år. Pandemin har även gjort att fortbildning och andra aktiviteter till stor 

del har fått skjutas fram.  

 

  

_____  
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§ 74 Ny befolkningsprognos - konsekvenser för barn- och 

utbildningsnämnden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att modulen Snurran vid Slättens 

förskola sägs upp med omedelbar verkan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att förvaltningen får i uppdrag 

att ytterligare bereda förslaget att säga upp avtalet som gäller modulen 

Solhöjden 2.  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda och riskbedöma konsekvenserna av att vi under en begränsad period 

vårterminen 2022 enligt nuvarande befolkningsprognos kommer behöva ta 

emot fler barn per förskola än vad förvaltningen i dagsläget beräknar att 

det finns plats för, så kallad överinskrivning.   

Ärendebeskrivning 

Antalet förskolebarn i kommunen beräknas minska 2021. Förvaltningen 

har därför undersökt om det går att minska lokalkostnaderna inom 

förskolan. För närvarande finns det 693 kommunala förskoleplatser i Habo. 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar förvaltningens två förslag för 

att minska lokalkostnaderna inom förskolan: 

1. Att hyresavtalet av modulen Snurran avslutas. Den står för 

närvarande oanvänd vid Slättens förskola. Enligt 

befolkningsprognosen finns inget behov av Snurran förrän 

eventuellt våren 2022. 

2. Att hyresavtalet av modulen Solhöjden 2 vid Solhöjdens förskola 

avslutas så att avtalet upphör den 30 april 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Johanna Bergbom (M), Maria Alfredsson (KD) samt Gunnar 

Pettersson (S) yrkar bifall på förvaltningens första förslag att avsluta 

hyresavtalet av modul Snurran. 

Anders Almfors (L) önskar att ärendet om Solhöjden 2 bereds ytterligare 

och föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att ytterligare bereda 

förslaget att säga upp avtalet som gäller modulen Solhöjden 2.  

Anders Almfors föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att utreda och 

riskbedöma konsekvenserna av att kommunen under en begränsad period 

vårterminen 2022 enligt nuvarande befolkningsprognos kommer behöva ta 

emot fler barn per förskola än vad förvaltningen i dagsläget beräknar att 

det finns plats för, så kallad överinskrivning. Han föreslår också att 
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förvaltningen får i uppdrag att utreda hur förskoleverksamheten kan 

anpassas för beräknad överinskrivning.   

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom 

Tekniska förvaltningen  
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§ 75 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 i mars 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, men 

även för barn och elever. Exempel på sådant som upptäcks på 

skyddsronderna är brister vad gäller ventilation och/eller temperatur, 

ojämn städning, belysning, stress (stora barngrupper) och brist på 

tillräcklig planeringstid som leder till stress. 

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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§ 76 Information med anledning av Covid-19 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att tidigare beslutade 

restriktioner inom kommunen kvarstår. Nytt är att om en elev bekräftas ha 

Covid-19 ska sjukvården kontakta förvaltningen och därefter ska 

klasskamrater informeras. Per berättar vidare att hösten praoperiod i 

grundskolan ska genomföras. Eleverna kommer vara en vecka på en 

arbetsplats men den andra veckan kommer att vara på 

Hagabodaskolan. Trots pandemin kommer det vara möjligt att praoa inom 

vården.  

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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Dnr BU20/105 

§ 77 Revidering av kostpolitiskt program - remiss 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller 

förvaltningens förslag till nytt kostpolitiskt program. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har genom Habo kost sett över och uppdaterat det 

kostpolitiska programmet. Programmet ska fungera som ett styrande 

dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra 

måltidsverksamheten. Habo kommun har haft ett kostpolitiskt program 

sedan 2011 och den senaste revideringen skedde 2015. 

Förslaget till nytt kostpolitiskt program har skickat ut på remiss till bland 

annat barn- och utbildningsnämnden. Förslaget till nytt kostpolitiskt 

program har under remisstiden granskats av ledningen för barn- och 

utbildningsförvaltningen och förvaltningsekonom. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Olle Moln Teike (SD) föreslår ett flertal tilläggs- samt ändringsyrkanden 

till föreslaget kostpolitiskt program. 

• "Kommunens målsättning för måltidsverksamheten från 2021 är 

att.." 

• "Inom skolan ska andelen nöjda elever öka med 5% per år." 

• "Matråd och kostombudsträffar skall ges möjlighet till att påverka 

måltiden och måltidsupplevelsen."  

• "Ättiden ska skall vara minst 30 minuter." 

• "Det är viktigt att nattfastan inte blir längre än 10-11 timmar. 

• Övrigt: 

• "Att vilt serveras minst 2 gånger per termin i skolan och förskolan." 

• "Att endast smör och oljor får användas och serveras till den 

dagliga kosten (specialkosten är undantaget)." 

• "Att man serverar ett vegetariskt alternativ till alla barn i skolan 

dagligen." 

• "Att de som beviljats matlåda erbjuds fler måltider per dag." 

Johanna Bergbom (M) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 
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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 Olle 

Moln Teikes förslag röstar [Nej]. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster (6)                       Nej-röster (2) 

Gunnar Pettersson (S)      Olle Moln Teike 

Sofia Johansson (S)        Mikael Zander 

Ingemar Severin (M) 

Johanna Bergbom (M) 

Maria Alfredsson (KD) 

Anders Almfors (L)         

    

Birger Lindström (C) avstår från att rösta. 

Omröstningsresultat 

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat enligt förvaltningens 

förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 78 Översyn av skolskjutshållplatser samt information om 

kommunens skolskjuts 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

ändra kommunens riktlinjer för skolskjuts så att dessa även omfattar 

särskoleelevernas skolskjuts. 

Ärendebeskrivning 

Skolskjutshandläggare Josef Axelsson presenterar den lagstiftning som 

reglerar skolskjutsen för kommunens grundskole- samt särskoleelever. Han 

informerar om kommunens egna riktlinjer för skolskjuts för 

grundskoleelever. Enligt dessa riktlinjer har den rätt till skolskjuts som har 

mer än 2, 3 eller 4 kilometer till skolan. Två kilometer gäller för 

förskoleklass upp till årskurs tre. Mellanstadieelever har rätt till skolskjuts 

om de har mer än tre kilometer till skolan. För högstadieelever är 

avståndsgränsen fyra kilometer. Josef Axelsson berättar att han på sikt 

skulle önska att även särskoleelevernas skolskjuts regleras i kommunens 

riktlinjer för skolskjuts. Avslutningsvis berättar Josef Axelsson att 

förvaltningen under hösten planerar att kontrollera vissa hållplatser ur 

säkerhetssynpunkt med hjälpt av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande (NTF). När detta är gjort är planen att sätta upp så kallade 

blinkfyrar på utvalda skolskjutshållplatser för att öka trafiksäkerheten 

genom att det blir tydligare att skolbarn rör sig i området. 

Ordförande tackar för informationen  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Anders Almfors (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

ge förvaltningen i uppdrag att ändra kommunens riktlinjer för skolskjuts så 

att dessa även omfattar särskoleelevernas skolskjuts.  

_____  
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§ 79 Presentation av utredning - konsekvenser för 

gymnasieelever med anledning av JLT:s indragna 

hållplatser på linje 116 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten för gymnasieelever som drabbats av JLT:s indragna 

hållplatser att i mån av plats åka med kommunens upphandlade skolskjuts 

för grundskoleelever. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens möte den 25 augusti 2020 fick 

förvaltningen i uppdrag att undersöka hur Habo kommuns gymnasielever 

eventuellt har påverkats av att Jönköpings länstrafiks (JLT) linje 116 har 

slutat att stanna vid flera hållplatser mellan Mullsjö och Jönköping. 

Skolskjutshandläggare Josef Axelsson berättar att Jönköpings länstrafiks 

(JLT) linje 116 mellan Mullsjö och Jönköping sedan dem 17 augusti inte 

längre trafikerar hållplatserna Habo Perstorpsvägen, Sibbabo, Ljunga, 

Ljunga motell, Solgläntan, Tuvebo samt Risbro. Förvaltningens utredning 

visar att det är upp till tio gymnasieelever som eventuellt inte kan åka som 

tidigare till gymnasiet i Jönköping på grund av JLT:s indragna hållplatser. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Birger Lindström (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för 

gymnasieelever som drabbats av JLT:s indragna hållplatser att i mån av 

plats åka med kommunens upphandlade skolskjuts för grundskoleelever. 

_____  
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Dnr BU20/107 

§ 80 Detaljplan för del av Bränninge 23:3 och 23:4, Kv. 

Liljekonvaljen, Habo 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna detaljplanen av Bränninge 23:3 och 23:4 med tillägget att nya 

förskole- och skolplatser måste skapas för de barn som flyttar in i de 

planerade lägenheterna. 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för Bränninge 23:3 och 23:4. har upprättats med syfte att 

pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerfamiljshus som 

resulterar i ca 20 lägenheter. De nya boenden kommer att skapas nära 

befintliga förskolor och skolor, som redan idag är fullt utnyttjade. Barn- 

och utbildningsförvaltningen vill av den anledningen lyfta behovet av 

ytterligare förskole- och skolplatser, som kan tillgodose de eventuella 

behov som en nybyggnation av 20 lägenheter medför. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna 

detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig 

positiva till densamma med tillägget att nya förskole- och skolplatser måste 

skapas för de barn som flyttar in i de planerade lägenheterna. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden  
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Dnr BU20/106 

§ 81 Handlingsprogram Trygghet och säkerhet - remiss 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

remissen gällande handlingsprogram trygghet och säkerhet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har sammanställt ett förslag till Program för trygghet och 

säkerhet 2019-2022. Programmet omfattar åtgärder mot oönskade 

händelser i form av brott, olyckor, bränder och andra händelser som kan 

leda till kriser. Som underlag till programmet är en riskanalys framtagen. 

Program för trygghet och säkerhet tillsammans med delprogram 

Brandsäkerhet, Operativ räddningstjänst och Krisberedskap/civilt försvar, 

utgör handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 

samt styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap enligt Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Programmet utgör 

även styrdokument för krisberedskap och civilt försvar enligt 

överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 82 Information om lokaler 

Biträdande skolchef Per Sandberg visar dataanimerade bilder som visar hur 

Kärnekulla skola respektive förskola kommer se ut. Byggnaderna kommer 

bestå av såväl tegel som trä. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 83 Utredning av särskola och träningsskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att presidiet får i uppdrag att 

tydliggöra förvaltningens uppdrag. 

Ärendebeskrivning 

2019 skrevs en motion till kommunfullmäktige med förslag om: 

• att det i samband med byggnation av ny skola på Kärnekulla 

alternativt Bränninge ängar, planeras för grundsärskola årskurs 1-6, 

samt träningsskola årskurs 1-9 

• att med start 2022 starta upp grundsärskola årskurs 7-9 på 

Hagabodaskolan eller annan 7-9-enhet. 

Motionen skickades till bland annat barn- och utbildningsnämnden för 

synpunkter. Motionen behandlades av barn- och utbildningsnämnden den 

22 oktober 2019. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla det 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 beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå det andra yrkandet då nämnden bedömde att start redan 2022 inte 

är ett realistiskt scenario. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen på nytt den 28 november 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade enligt barn- och utbildningsnämndens 

förslag.  

Skolchef Åsa Wadling frågar nämnden vad förvaltningen förväntas göra 

efter kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019. 

Ordförande Anders Almfors (L) föreslår att presidiet får i uppdrag att 

tydliggöra hur förvaltningen ska arbeta vidare med ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Anders Almfors (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

presidiet får i uppdrag att tydliggöra förvaltningens uppdrag. 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-22  19 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 84 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från:  

Skolchef Åsa Wadling 

200801–200831 nr 9-12 

 

Rektor Per Sandberg 

200801-200831 nr 122-141 

 

Handläggare Josef Axelsson 

200801-200831 nr 59-62 

 

Handläggare Ulla Gillblom 

200801-200831 nr 5-20 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-22  20 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 85 Informationsärenden 

• Beslut från kommunfullmäktige Uppföljning av kemikalieplan 

2017-2021 (KS20/168) 

• Beslut från kommunfullmäktige Miljöprogram 2020-2030 - 

antagande (KS18/129) 

• Beslut från kommunfullmäktige Sammanträdesplan 2021 

(KS20/161) 

• Beslut från kommunfullmäktige Fyllnadsval ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden (KS19/142) 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-22  21 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 86 Övrig fråga 

Mikael Zander (SD) beskriver problem med hög bullernivå från järnvägen 

i närheten av Bagaregatans förskola. Mikael Zander frågar om det finns 

någon plan att åtgärda den ibland höga bullernivån vid förskolan? 

Skolchef Åsa Wadling svarar att föräldraföreningen vid Bagaregatans 

förskola har lyft problemet till Tekniska förvaltningen. 

_____ 


