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Plats och tid Digitalt via Teams, logga in 16:45 

Tisdagen den 23 mars 2021 klockan 17.00–20.05 

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

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Maria Alfredsson (KD) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

Christina Källström (MP) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Övriga närvarande Olle Moln Teike (SD) 

Zeljka Axelsson (KD)  

Ingemar Severin (M) 

Åsa Wadling, skolchef  

Per Sandberg, bitr skolchef  

Mona Ljunggren, ekonom (§25-§30) 

Ulla Gillblom, sekreterare,  

Jill Trygg, Lärarförbundet  

Ulrika Ärlig, projektledare (§25–§27) 

Ulla Jansson, handläggare förskola (§25-§27) 

Anna Gustafsson, samordnare familjecentralen (§25-§28) 

 

Paragrafer 25–38 

Utses att justera Fredrik Wärnbring   

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-23 

Datum då anslaget publiceras 2021-03-29 

Datum då anslaget avpubliceras 2021-04-19 

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 25 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

tillägg av remissärende från trafiknämnden. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 26 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Fredrik Wärnbring (M) att justera 

protokollet.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 27 Redovisning av tillsynsrapport fristående 
förskolor 

Diarienummer BU20/172 

Ärendebeskrivning 

Ulla Jansson och Ulrika Ärlig från barn- och utbildningsförvaltningen 

redogör för tillsyn av två fristående förskolor i Habo, Oxdragaren - I Ur 

och Skur och Upptäckaren. Båda förskolorna har inför tillsynen inkommit 

med plan för systematiskt kvalitetsarbete, likabehandlingsplan, 

skyddsrondsprotokoll, ekonomiskt bokslut för 2019 och budget för 2020, 

förteckning över styrelsens kompetens samt utdrag ur belastningsregister 

för styrelsen. 

2020-10-06 genomfördes tillsyn på förskolan Oxdragaren, I Ur och skur 

och 2020-10-21 genomfördes tillsyn på förskolan Upptäckaren. 

Båda förskolorna uppfyller de krav som ställs inom granskade områden 

och har väl fungerande pedagogisk verksamhet. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 28 Uppföljning av familjecentralens verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Anna Gustafsson, samordnare för familjecentralen i Habo berättar om den 

verksamhet som bedrivs. Verksamheten riktar sig till blivande familjer och 

familjer med barn 0 - 6 år. På ett och samma ställe finns olika 

verksamheter av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbefinnande 

såsom kvinnohälsovård, barnhälsovård, socionom och öppen förskola. 

Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Jönköpings Län och Habo 

kommun. 

Målet med verksamheten är att stärka hälsa och välbefinnande genom att 

möta varje individ, liten som stor, med respekt samt skapa en känsla av 

trygghet, lust, glädje och gemenskap. 

Öppna förskolan har olika temagrupper, babymassage, föräldragrupper 

med mera. Öppna förskolan är omtyckt och i normalfallet välbesökt, men 

har nu haft stängt en längre tid på grund av pandemin. Förhoppningen är 

att kunna öppna igen i någon form efter sommaren. Under tiden försöker 

man nå ut till föräldrar via Facebook, genomföra föräldrautbidlningar 

digitalt och planer på att publicera mer digitalt material finns. 

Ordföranden tackar för informationen. Nämnden ser fram emot att 

framöver vid tillfälle kunna ha ett av sina möten i öppna förskolans lokaler. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 29 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning 

Diarienummer BU21/25 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport samt 

barn- och elevavstämning per den 28 februari. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 30 Diskussion om budget 2022 och ram 2023-2024 
och lokalförsörjningsplan 2022-2024 

Diarienummer BU21/35 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag om lokalförsörjningsplan 2022–2024 

med justering av slutdatum för Solhöjden 2 att avslutas 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt vilka lokalbehov som 

kommer att behövas nästkommande budgetperiod, 2022–2024. 

Behoven bygger på befolkningsprognos som fastställts för perioden. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 31 Uppföljning personals sjukfrånvaro 

Ärendebeskrivning 

I barn- och utbildningsnämndens kontrollplan finns angivet att personals 

sjukfrånvaro ska följas upp två gånger per år, i mars och i november. 

Skolchef Åsa Wadling visar statistik för korttidsfrånvaro (mindre än 14 

dagar), långtidsfrånvaro och total frånvaro uppdelat på de 

olika yrkeskategorierna barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare, 

lärare för åren 2018-2020. I de olika yrkeskategorierna ingår både 

tillsvidareanställda, månadsvikarier och timanställda. Som jämförelse finns 

också statistik för anställda totalt Habo kommun. 

Korttidsfrånvaron under 2020 är högre jämfört med tidigare år för alla 

kategorier. Inte helt oväntat med tanke på Corona. Den totala frånvaron för 

förskollärare och barnskötare under 2020 är högre än andra 

yrkeskategorier. Viktigt att följa upp. 

_____  
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§ 32 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats 2020 

Diarienummer BU21/30 

Ärendebeskrivning 

Per Sandberg, chef för elevhälsan, presenterar elevhälsans 

patientsäkerhetsberättelse för 2020. Dokumentet är sammanställt av Ulrika 

Ohlsson, medicinskt ansvarig skolsköterska. 

Patientsäkerhetsarbetet har följts upp genom egenkontroller. Detta har skett 

genom journalgranskning, loggar, verksamhetsbesök och 

skolsköterskornas och skolläkarnas hantering av den systematiska 

inrapporteringen av synpunkter, klagomål, risker och avvikelser. 

Härigenom har risker identifierats och hanterats enligt rutiner beskrivna i 

ledningssystemet för EMI, elevhälsans medicinska insats. 

Ordföranden tackar för informationen. 

  

_____  
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§ 33 Remiss: VFG Utbildning AB, godkännande som 
huvudman 

Diarienummer BU21/21 

Beslut 

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

ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

VFG Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

VFG Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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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§ 34 Remiss: Yrkesgymnasiet Jönköping, 
Thorengruppen AB, godkännande som huvudman  

Diarienummer BU21/28 

Beslut 

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

ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 

2022/2023. 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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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§ 35 Remiss: Thoren Business School, Thorengruppen 
AB, godkännande som huvudman 

Diarienummer BU21/29 

Beslut 

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

ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 

2022/2023. 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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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§ 36 Remiss lokal trafikföreskrift 

Diarienummer BU21/38 

Beslut 

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Remiss från trafiknämnden angående lokal trafikföreskrift tas upp som ett 

extra ärende. Nedanstående text från trafiknämnden samt karta för området 

har delgivits ledamöterna samma dag som nämndens möte (2021-03-23). 

Habo kommun överväger att besluta om hastighetsbegränsning på 

Hjovägen. Förslaget innebär att högsta tillåtna hastighet på sträckan förbi 

korsningen med Mossenvägen blir 30 km/h mellan kl 07.00-17.00 under 

perioden 1 augusti till och med 30 juni varje år. Övrig tid kvarstår den nu 

gällande högsta tillåtna hastigheten 60 km/h. Ni har möjlighet att få lämna 

synpunkter i ärendet. Eventuella synpunkter på remissen ska ha kommit in 

till trafiknämnden skriftligen senast 2021-04-02. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att ställa sig positiv till den föreslagna hastighetsbegränsningen förbi 

Kråkerydsskolan. 

Beslutsgång 

Gunnar Pettersson (S) och Christina Källström (MP) yrkar bifall till barn- 

och utbildningsförvaltningens förslag till remissvar.  

Övriga ledamöter önskar mer fakta och information om trafiksituationen 

för det berörda området innan remissvar kan ges. Anders Almfors (L) yrkar 

därför på återremiss. 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 

det ska återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen. Han finner att 

ärendet ska återremitteras. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Trafiknämnden  
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§ 37 Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor för februari 2021 från: 

Rektor Per Sandberg nr 23-53 

Handläggare Ulla Jansson nr10-18 

Handläggare Josef Axelsson nr 2-13 

Skolchef Åsa Wadling nr 1 

_____  
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§ 38 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

1. Aktuell covidinformation - Per Sandberg 

I åldersgruppen 0-19 år ökar antalet smittade i Habo från att vecka 7 ha 

varit 0 till att vecka 11 vara 54 personer. Hagabodaskolan har under en tid 

haft enstaka klasser med distansundervisning men nu är beslut taget i 

samråd med smittskyddsläkare om att samtliga klasser på skolan ska ha 

distansundervisning med början 24 mars och fram till påsklovet. 

2. Information om lokaler - Per Sandberg 

3. Ny ersättare i BUN. Zeljka Axelsson (KD) ersätter Marie Lindholm som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Beslut taget i 

kommunfullmäktige 2021-02-25. 

4. Revidering av kommunens kostpolitiska program är antaget i 

kommunfullmäktige 2021-02-25. 

_____ 


