
 

 

 

Protokoll för barn- och utbildningsnämnden 

Nr Ärende Sida 

§ 39 Godkännande av dagordning 3 

§ 40 Val av justerare 4 

§ 41 Schrems II-domen 5 

§ 42 Kulturskolan, avgiftsreducering pga digital undervisning 6 

§ 43 Skolnärvaro och skolplikt 7 

§ 44 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning 8 

§ 45 Aktuell kö till förskoleverksamheten, förskolepersonal ht21 9 

§ 46 Lokal trafikföreskrift, återremitterat ärende 10 

§ 47 Uppföljning av Barn- och utbildningsförvaltningens miljöprogram 2020 11 

§ 48 Grundsärskola i Habo 12 

§ 49 Redovisning av delegationsbeslut 13 

§ 50 Informationsärenden 14 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
Sida 

1 
 

 

Plats och tid Digitalt via Teams 

Tisdagen den 27 april 2021 klockan 17.00–19.42 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

Maria Alfredsson (KD) 

Ingemar Severin (M) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) 

Övriga närvarande Olle Moln Teike (SD) 

Åsa Wadling, Skolchef 

Per Sandberg, Biträdande skolchef 

Ulla Gillblom, Sekreterare 

Erik Reffner, Chef IT-enheten (§39–41) 

Mona Ljunggren, Ekonom (§44) 

Anders Ströberg, Barn- och ungdomssamordnare (§39–43) 

Josef Axelsson, Handläggare (§43) 

Paragrafer 39–50 

Utses att justera Gunnar Pettersson (S) 

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 2021-04-27 

Datum då anslaget publiceras 2021-05-03 

Datum då anslaget avpubliceras 2021-05-24 

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 39 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 40 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunnar Pettersson (S) att justera 

protokollet.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 41 Schrems II-domen  

 

IT-chef Erik Reffner gästar mötet för att berätta om en dom som föll i EU-

domstolen sommaren 2020. Det domen berör är personuppgifter och 

amerikanska myndigheters hantering av EU-medborgares uppgifter. Till 

personuppgifter hör IP-adresser.  

Erik ger en historisk bakgrund till personuppgifter, datahantering och 

lagar i USA.  

EU-domstolen har gjort tolkningen att idag kan amerikanska företag inte 

hantera EU-medborgares personuppgifter på ett rättssäkert sätt.  

Nu genomförs en statlig utredning gällande säker och kostnadseffektiv IT-

drift som ska vara klar i oktober. I ett delbetänkande konstateras att EU-

domstolens tolkning av den saknade rättssäkerheten anses vara korrekt.  

Vi avvaktar nationella direktiv och fortsätter omvärldsbevaka. Habo har en 

historik med förhållandevis få molntjänster, dock har vi t ex Office365.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 42 Kulturskolan, avgiftsreducering på grund av 
digital undervisning 

 

Per Sandberg informerar om att på grund av rådande pandemi har 

kulturskolans gruppverksamhet vad gäller bild och form, teater och barn- 

och dansundervisning inte kunnat genomföras i samma utsträckning som 

vanligt. Dessa elever får därför vårterminen 2021 en avgiftsreducering på 

50%. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 43 Skolnärvaro och skolplikt 

 

Handläggare Josef Axelsson berättar om hur förvaltningen kontrollerar att 

alla barn folkbokförda i Habo har en skolplacering.  

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg visar statistik och berättar 

om arbetet med att främja närvaro av de elever vi har på våra skolor.  

Frånvaron för 2020 är dubbelt så hög jämfört med 2019. Största ökningen 

hittar man i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 5. Covid-19 har påverkat, 

men viktigt att följa de rutiner som arbetats fram för att följa upp frånvaro.  

Skola och socialtjänst samarbetar i projektet TSI, tidigt samordnade 

insatser. En enkät har genomförts hos skolpersonal. Av den framgår att vår 

närvarorutin är användbar, viktig och att den är ett hjälpmedel och stöd. 

Viktigt att upptäcka upprepad frånvaro i ett tidigt skede.  

Ordföranden tackar för informationen 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 44 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola och 

elever i skola per den 31 mars samt ger en ekonomisk månadsrapport per 

den 31 mars.  

 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 45 Aktuell kö till förskoleverksamheten 

Ärendebeskrivning 

Åsa Wadling presenterar antal inskriva barn och antal barn i kö till 

förskolorna. Den 15 april har kommunens förskolor 664 barn inskrivna och 

plats för 676 barn.  

Till höstterminen 2021 är nyttjandegraden låg för att sedan till våren 2022 

återigen bli högre. Vissa förskoleområden har många barn, andra färre. 

Diskussion om hur personal ska organiseras på bästa sätt under hösten 

kommer att ske med personalavdelning, rektorer och med fackliga 

organisationer.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 46 Lokal trafikföreskrift, återremitterat ärende 

Diarienummer BU21/38 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna 

hastighetsbegränsningen förbi Kråkerydsskolan med tillägg att 

trafiknämnden bör se över hela Hjovägen in mot samhället eftersom det 

utmed vägen är en oskyddad GC-väg som används av elever på väg till 

Hagenskolan, Kråkerydsskolan och Hagabodaskolan. 

Ärendebeskrivning 

Remiss från trafiknämnden angående lokal trafikföreskrift. 

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. 

Bakgrunden till ovanstående förslag är en skrivelse som inkommit till 

Habo kommun 2020-03-04. De föräldrar som skickat skrivelsen skriver att 

Hjovägen också borde ses som en skolväg då flera barn som går till 

Kråkerydsskolan går längs denna väg. Föräldrarna poängterar att de vill 

lyfta fram vikten av att kommunen borde värna om att alla barns skolväg 

borde få vara säker ur trafiksäkerhetspunkt. 

Föräldrarna skriver att barnen måste korsa Hjovägen för att komma till 

skolan. Det finns gångpassager längs sträckan, men inget övergångsställe. 

Få bilar stannar här, enligt föräldrarna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildnings-

nämnden ställer sig positiv till den föreslagna hastighetsbegränsningen 

förbi Kråkerydsskolan med tillägg att trafiknämnden bör se över hela 

Hjovägen in mot samhället eftersom det utmed vägen är en oskyddad GC-

väg som används av elever på väg till Hagenskolan, Kråkerydsskolan och 

Hagabodaskolan. 

Behandling 

Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till Barn- och utbildningsförvaltningens 

förslag till beslut.  

 

Beslutet skickas till:  

Trafiknämnden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 47 Uppföljning av Barn- och 
utbildningsförvaltningens miljöprogram 2020 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen berörs tillsammans med andra nämnder 

av ett antal punkter i kommunens miljöprogram för 2020–2030. Per 

Sandberg presenterar dessa punkter och hur förvaltningen har arbetet med 

dessa. Bland annat konstateras att förvaltningen följer de rutiner som finns 

gällande upphandling där miljöprogrammet säger att fossilfria produkter 

ska främjas, att förvaltningen arbetar för minskad papperskonsumtion 

genom ökad digitalisering samt att våra verksamheter källsorterar sitt 

avfall. 

Den punkt som enbart berör barn- och utbildningsförvaltningen är 

miljömål nummer 18 som säger att kommunen ska engagera elever och 

barn i skolor och förskolor för att skapa ett aktivt miljö- och 

hållbarhetsarbete. Detta uppfylls till 100% då det ingår i skolor och 

förskolors läroplaner. Ett kontinuerligt miljö- och hållbarhetsarbete sker i 

skolor och förskolor. 

Jill Trygg, Lärarförbundet, påpekar också att vi dessutom har vår 

naturskola som arbetar med hållbarhet och miljö för barn och elever.   

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 48 Grundsärskola i Habo 

Diarienummer BU19/77 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 

tekniska förvaltningen att projektera och installera lokaler för en särskola 

för 20 elever med verksamhetsstart 2022-01-08. 

Ärendebeskrivning 

Idag köper vi platser av Jönköpings kommun för elever i Habo som är 

berättigade till särskola. Jönköping har de senaste åren meddelat att de har 

ont om platser och kommer från 2023-07-01 inte kunna erbjuda Habo 

kommun nya platser. Eleverna i Habo har en lång resväg till sin skola i 

Jönköping och därför skulle en etablering av en särskola i Habo vara 

gynnsam för både elever och vårdnadshavare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut är att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till tekniska 

förvaltningen att projektera och installera lokaler för en särskola för 20 

elever med verksamhetsstart 2022-01-08. 

Behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens 

förslag till beslut.  

 

_____ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen   
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Justeras Expedierats 

 

§ 49 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor för mars 2021 från: 

Skolchef Åsa Wadling nr 2–5 

Rektor Per Sandberg, nr 54-65 

Handläggare Josef Axelsson, nr 14–23 

  

_____  
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§ 50 Informationsärenden 

 

Aktuell covid-information - Per Sandberg 

Per visade statistik för årets första 16 veckor för åldersgruppen 0–19 år. 

Årets första veckor enstaka fall med covid-19, vecka 11 högsta antalet, 

då hade 54 barn/unga covid, efter det har det planat ut för att vecka 16 

vara 5 personer.  

Information om lokaler - Per Sandberg 

Anbudsförfaranden fortskrider enligt plan för skola/förskola på Kärnekulla. 

För sporthallen på samma område sammanställs nu förfrågningsunderlag 

och upphandling ska ske.  

Anders Almfors informerar om beslutade ärenden i 
kommunfullmäktige: 

- Beslut från kommunfullmäktige 2021-03-25, KS21/67 - Strategi för att 

förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

- Beslut från kommunfullmäktige, 2021-03-25, KS20/163 – Riktlinjer för 

bostadsförsörjning 2021–2024 

_____ 


