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Plats och tid Digitalt via Teams 

Tisdagen den 26 januari 2021 klockan 17.00–17:48 

Beslutande      Anders Almfors (L), Ordförande 

    Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

    Johanna Bergbom (M) 

    Maria Alfredsson (KD) 

    Ingemar Severin (M) 

    Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

    Christina Källström (MP) 

    Sofia Johansson (S) 

    Olle Moln Teike (SD) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, skolchef 

 Per Sandberg, bitr. skolchef 

 Mona Ljunggren, ekonom 

 Ulla Gillblom, sekreterare 

 Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Paragrafer 1–6 

Utses att justera Sofia Johansson (S) 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Datum då anslaget publiceras 2021-02-01 

Datum då anslaget avpubliceras 2021-02-23 

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 2 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Sofia Johansson (S) att justera 

protokollet.  

_____  
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§ 3 Ekonomisk uppföljning och barn- och 
elevavstämning 

 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

december 2020 samt ger preliminär information om bokslutet för 2020.  

Preliminära bokslutet visar på plus 5,3 miljoner. Bokslutet kommer att 

presenteras närmare vid nästa nämndsmöte.  

Barn- och elevavstämning för december 2020 visar att antalet barn och 

elever stämt relativt väl med prognos/budget. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 4 Samråd - Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2 - 
Ringvägen 3 

Diarienummer BU21/12 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna detaljplanen för del av Gunnarsbo 3:2 – Ringvägen 3 

Ärendebeskrivning 

Den 19 februari 2020 inkom tekniska förvaltningen med ansökan om 

planbesked för del av Gunnarsbo 3:2. Byggnaden som uppfördes 2015 var 

ursprungligen HVB-hem. Byggnaden har efter att HVB-hemmet lagts ner 

använts som studentbostäder och kontor genom ett tillfälligt bygglov. 

Gällande detaljplan medger friliggande bostäder i en- eller tvåbostadshus. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra användning av 

byggnaden på Ringvägen 3A och B för bostad och vård. Byggnaden 

kommer att byggas om invändigt för att kunna fungera som gruppbostad 

för personer med funktionsvariationer. 

_____  
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§ 5 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 

201201-201231, nr 19-57 

Rektor Per Sandberg 

201201-201231, nr 183-210 

Handläggare Ulla Gillblom 

201201-201231, nr 84-97 

_____  
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§ 6 Informationsärenden 

1. Covid-information 

Per Sandberg och Åsa Wadling informerar om aktuella läget vad gäller 

pandemin. 

Regeringen har gett kommunerna möjlighet att själva besluta om att 

bedriva undervisning på distans. Inom region Jönköping är, enligt 

smittskyddsläkare, den generella situationen inte sådan att vi behöver gå 

över till distansundervisning. Varje skola arbetar med andra åtgärder för att 

undvika trängsel bland elever och personal. 

För att undvika trängsel i matsalen på Hagabodaskolan/Hagenskolan äter 

ett antal klasser i stället på Kärrsliljan, som för tillfället är stängd för 

allmänheten.   

Språkundervisningen och hemkunskapslektioner i årskurs sex sker inte 

längre i Hagabodas lokaler utan på den egna skolan med hjälp av digital 

teknik. 

Rasttider då många elever blandas ses över. 

Skolskjutsen på morgonen har utökats med en extra buss som i sin tur 

avlastar tre olika turer. Denna buss hämtar upp Alléskolans elever i Furusjö 

och Söderkulla (där två turer sammanstrålar).  

Personal arbetar hemifrån så mycket som möjligt. Alla möten sker digitalt. 

Förskolans ”15-timmarsbarn” har uppmanats att vara hemma. Fr o m 

februari får de återigen lämnas på förskola.  

Kulturskolan har bedrivit digital undervisning men övergår nu försiktigt till 

mer undervisning på plats, dock inga grupper på mer än 8 personer.  

Förvaltningen följer hela tiden utvecklingen i samråd med 

smittskyddsläkare.  

För övrigt väntas minusgrader och isar kan spolas vid skolorna för 

uteaktiviteter. Gunnar Pettersson informerar också om att man kommer att 

spola is vid Slättens IP.  

2. Information om lokaler 

Per Sandberg ger aktuell lokalinformation.  

_____ 


