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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-16 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 16 juni 2020 kl. 17:00–19:40 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M) 
Johanna Bergbom (M) 
Lars Ramberg (KD) 
Birger Lindström (C) 
Gunnar Pettersson (S) 
Eva-Lis Svensson (S)  
Sofia Johansson (S) 
Mikael Zander (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Åsa Wadling, skolchef 
Per Sandberg, biträdande skolchef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Mona Ljunggren, ekonom § 48 
Cecilia Bratt Johansson, utomhuspedagog § 45-46 
Camilla Reuthammar, särskolesamordnare § 47 
Jill Trygg, facklig företrädare 

  
Utses att justera Fredrik Wärnbring Paragrafer: 45–55 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 45 Presentation av ny skolchef 
 
Åsa Wadling är ny skolchef sedan 1 juni 2020. Hon kommer närmast från 
Nässjö kommun där hon arbetat som grundskolechef. Åsa har tidigare haft 
flera tjänster som rektor och är lärare i grunden. 

Ordföranden tackar för presentationen och hälsar Åsa välkommen till Habo 
kommun. 

_____  
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§ 46 Uppföljning av naturskolans verksamhet och 
Naturvetenskap och teknik för alla 
 
Utomhuspedagog Cecilia Bratt Johansson informerar om naturskolans 
verksamhet som är ett LONA-projekt under åren 2018-2021. Naturskolan 
riktar sig till de äldsta barnen i förskolan upp till årskurs sex. All 
undervisning följer läroplanen för förskola och grundskola och sker 
utomhus. Undervisningen vill bidra till att barnen får en god känsla för 
naturen. Lärare kan boka temapaket eller få hjälp att utforma lektioner 
utomhus. Projektet har nyligen färdigställt en stolplada som ligger utmed 
Hökesån. Stolpladan har bland annat grillplatser och bänkar och kan även 
användas av allmänheten. 

Cecilia Bratt Johansson är även samordnare för Naturvetenskap och teknik 
för alla (NTA) som är ett skolutvecklingsprogram kopplat till läroplanen 
för naturvetenskap, teknik och matematik. Det finns cirka 55 lådor med 
olika teman som "kemiförsök", "flyta eller sjunka" och "matkemi". 
Eleverna får träna på att utföra experiment och ställa hypoteser. 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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§ 47 Uppföljning och utvärdering av särskola 
 
Särskolesamordnare Camilla Reuthammar informerar om särskolan i Habo 
kommun. Särskolan har en egen läroplan, kursplan och timplan och vänder 
sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning eller bestående 
hjärnskada. Det krävs flera utredningar innan en elev skrivs in i särskolan. 

Läsåret 2020/2021 kommer Habo kommun att ha 20 elever med skolgång i 
annan kommun, främst i Jönköping, och åtta grundsärskoleelever som är 
integrerade i grundskolan i Habo kommun. 

Det finns ett nätverk för pedagoger som undervisar elever som är 
särskoleintegrerade. 

Camilla Reuthammar avslutar med att hon ser ett behov av en egen 
särskola i Habo kommun. 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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§ 48 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning 
 
Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 
2020 som visar på ett överskott. 

Barn- och elevavstämningen för maj 2020 visar att antal barn och elever 
inte har förändrats sedan förra månaden. Elevantalet minskar till hösten 
2020. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför 
budgetarbetet utreda avgifterna för förskola, fritids och kulturskola. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 49 Uppföljning av komvux/gymnasieskola 
 
Biträdande skolchef Per Sandberg informerar om att det är 88,8% av 
eleverna som är behöriga till samtliga gymnasieprogram, inte endast 
yrkesprogrammen. Meritpoängen är i genomsnitt 233,4 poäng vilket är ett 
högt värde. Bland yrkesprogrammen har flest elever valt fordon- och 
transportprogrammet och naturbruksprogrammet. Bland de 
högskoleförberedande programmen är det ekonomiprogrammet, 
samhällsvetenskapliga programmet samt estetiska programmet som ligger 
högst. 

Per Sandberg informerar även om vuxenutbildningen. Det är drygt 40 
elever som läser kurs på vuxenutbildningen och drygt 50 elever som 
läser svenska för invandrare (SFI). Det är fler som vill läsa yrkesutbildning 
än tidigare vilket gör att kommunen måste säga nej till elever. I första hand 
måste kommunen prioritera de elever som vill läsa upp sina betyg.  

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) upphör som egen skolform och blir 
en del av den kommunala vuxenutbildningen den 1 juli 2020. Samtidigt 
byter utbildningen namn till komvux som särskild utbildning. 

_____  
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Dnr BU20/64 

§ 50 Svar på motion om anhörigstöd 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till barn- 
och utbildningsförvaltningen för ytterligare utredning.  

Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och 
Margareta Fick (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att:  

• Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna 
och arrangera olika riktade aktiviteter och olika insatser till barn 
med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras 
familjer. 

• Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med 
direktkontakt med socialchef, enhetschefer och den centrala 
elevhälsan. 

• Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för 
dessa barn/ungdomar och familjer.  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg har i skrivelse 2020-06-09 
redogjort för att Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den 
samverkan som idag finns mellan förvaltningarna, regionen, kommunerna 
och ideella organisationer i Jönköpings Län. Kommunen arbetar med stöd 
av handlingsplanen kring ”Barn som anhöriga” som antogs i 
kommunfullmäktige den 27 april 2017 § 46.  

Barn som anhöriga är barn där: 

• vårdnadshavare eller syskon har en fysisk sjukdom eller allvarlig 
skada 

• vårdnadshavare eller syskon har en psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning 

• vårdnadshavare har missbruksproblematik 
• vårdnadshavare eller syskon dör akut eller till följd av allvarlig 

sjukdom. 

Habo kommun arbetar enligt metoden Föra barnen på tal. Föräldern 
samtalar med handläggare eller annan profession om varje enskilt barns 
utveckling och livssituation med fokus på barnets styrkor och svårigheter. 
Den profession som möter barnet eller föräldern, tar även upp hur 
förälderns svårigheter påverkar barnen och familjen. Syftet är att öka 
förståelsen inom familjen.  
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BRA-samtal är ett sätt att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sitt 
behov av information, råd och stöd. Det syftar till att öka barnets 
delaktighet och på lång sikt stärka barnets utveckling och förebygga 
psykisk och fysisk ohälsa. 

Inom Habo kommun finns det barnrättsombud i många verksamheter. 
Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att 
ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen. 

Förvaltningens bedömning utifrån förslagen i motionen 

Barn som är anhörig till en familjemedlem som befinner sig i en svår 
livssituation har olika behov beroende på deras ålder, vad 
familjemedlemmen har för svårighet, familjens livssituation och barnets 
förutsättningar. Barnen har utbyte av att digitalt eller fysiskt dela 
erfarenheter och få stöd i grupper där livssituationen är gemensam 
nämnare. Därför är inriktningen i Habo kommuns handlingsplan, Barn som 
anhöriga, att tillämpa metoden Föra barnen på tal, så att dennas behov av 
stöd blir tillgodosett utifrån barnets bästa i enlighet med 
barnkonventionen.  

Anhörigstödet ligger idag organisatoriskt under socialförvaltningen. 

Anhörigkonsulenten samverkar med många verksamheter i Habo kommun. 
Det finns ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
individ- och familjeomsorgen i att upptäcka och stödja barn som anhöriga i 
våra verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ser därför inte 
behovet av en central placering för anhörigstödet som nödvändig för ett 
utökat samarbete. Förvaltningen föreslår därför att detta yrkande avslås. 

Övriga yrkanden i motionen berör socialförvaltningen, men barn- och 
utbildningsförvaltningen ser positivt på att anhörigstödet får ett utökat 
uppdrag för att samordna och arrangera olika riktade aktiviteter och 
insatser till barn med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och 
deras familjer. Förvaltningen ser även positivt på förslaget om en 
samlingspunkt och tror att det kan fånga upp målgruppens behov. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Eva-Lis Svensson (S) yrkar bifall till motionen och uppger att 
anhörigstödet kan användas mer effektivt och breddas till barn och 
ungdomar som är anhöriga samt barn och unga med funktionsvariationer. 
Enligt Eva-Lis Svensson efterfrågar anhörigkonsulenten en utökad 
samverkan och att praktiskt kunna arbeta horisontellt mellan kommunens 
förvaltningar. Anhörigstödet önskar direktkontakt genom återkommande 
möten med socialchef, enhetschefer och den centrala elevhälsan. 
Eva-Lis Svensson förtydligar motionen; att-sats ett handlar om att bredda 
uppdraget till att gälla barn och ungdomar som anhöriga samt barn och 
unga med funktionsvariation. Att-sats två handlar om samverkan kring det 
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utökade anhörigstödet för att lättare nå målgruppen. Att-sats tre handlar om 
lämplig samlingspunkt, en lokal, för att ge utrymme för uppdraget. 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras 18.42-18.52. 

Mötet återupptas. 

Fredrik Wärnbring (M) yrkar på återremiss och att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma med ett nytt 
svar eftersom motionen fått en annan innebörd efter Eva-Lis Svenssons (S) 
förtydligande. 

Beslutsgång 
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. Han finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att ärendet ska återremitteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

_____  
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Dnr BU20/70 

§ 51 Svar på remiss Strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Habo kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådet i Habo kommun har bjudit in barn- och 
utbildningsnämnden att lämna synpunkter på förslag till strategi- och 
handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023. 

Syftet med strategin är att alla i Habo kommun ska få plats och känna sig 
välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion. Oavsett när i 
livet och hur livssituationen ser ut, ska kommunen vara väl fungerande, 
välkomnande och inkluderande. Detta gäller såväl de människor som bor 
och arbetar i kommunen, som de som besöker kommunen, och de företag 
och organisationer som finns etablerade här. 

I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” 
genomsyra kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt 
arbete som kommunen utför. 

Med strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett gott liv i Habo vill 
folkhälsorådet skapa förutsättningar för alla att uppleva en god hälsa i 
livets alla skeenden. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Folkhälsorådet  
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§ 52 Information med anledning av coronaviruset 
 
Biträdande skolchef Per Sandberg ger en uppdaterad information om 
arbetet med anledning av coronaviruset. Fritidshem och förskola är igång 
hela sommaren, i övrigt har eleverna nu sommarlov. Det är troligt att 
samma restriktioner som gäller i juni kommer att gälla inför skolstarten 
och det kommer gå ut information om detta till vårdnadshavare, i slutet av 
sommaren.  

Skolavslutningsveckan var lugn enligt rapport från ställföreträdande 
räddningschef och barn- och ungdomssamordnare. 

Händelsegruppen och förvaltningscheferna slår samman sina möten under 
sommaren och kommer träffas en gång i veckan för att kunna fatta beslut 
vid behov. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 53 Information om lokaler 
 
Upphandling gällande byggnation av ny skola och förskola på Kärnekulla 
påbörjas efter sommaren. 

Upphandling gällande uppdraget att ta fram förslag till sporthall på 
Kärnekulla ska påbörjas inom kort. 

Kulturskolan letar nya lokaler och har eventuellt en lokal på gång där man 
utreder parkeringsmöjligheter samt möjligheten att göra kulturskola i hela 
byggnaden. 

_____  
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§ 54 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från:  

Rektor Per Sandberg nr 69-78, 200501-200531 

Handläggare Josef Axelsson nr 30-35, 200501-200531 

Tillförordnad skolchef Per Sandberg, nr 69-71, 200501-200531 

_____  
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§ 55 Informationsärenden 
 

• Skolchef Åsa Wadling informerar om att fritids- och 
kulturförvaltningen har skickat förslag till ny biblioteksplan på 
remiss där remissvar ska vara inne senast 10 augusti 2020. 
Biblioteksplanen gäller samtliga bibliotek, även skolbibliotek. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har bett om förlängd svarstid 
för att kunna skicka ut förslaget till skolorna och därefter ta upp 
ärendet i barn- och utbildningsnämnden.  
 

• Ordföranden önskar alla en skön sommar. 

_____ 
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