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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 

Tid Tisdagen den 13 september 2022 klockan 17.00 

Plats Vänstra kammaren i kommunhuset 

Justerare Maria Alfredsson 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Godkännande av dagordning 

Föredragande: Anders Almfors 

2. Val av justerare 

Föredragande: Anders Almfors 

3. Uppföljning av KAA (kommunalt aktivitetsansvar), kl. 17:05 

Föredragande: John Ygemar, ungdomscoach 

4. Aktuell betygsstatistik åk 7-9, kl. 17:25 

Föredragande: Patric Hilmersson, rektor 

5. Aktuell betygsstatistik åk 6, kl. 17:45 

Föredragande: Per Sandberg, bitr. skolchef 

6. Uppföljning av komvux/gymnasiet, kl. 17:55 

Föredragande: Per Sandberg, rektor 

7. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning augusti, kl. 18:10 

Föredragande: Mona Ljunggren, ekonom 

8. Samarbetsavtal naturbruksutbildningar i region Jönköpings län, kl. 18:25 

Föredragande: Åsa Wadling, skolchef 

9. Redovisning av delegationsbeslut 

Föredragande: Josef Axelsson, handläggare 

10. Informationsärenden 
 

Anders Almfors 

Ordförande 

Josef Axelsson 

Sekreterare 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Kallelse 

Datum 

2022-09-05 



Månadsrapport augusti 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen
Projekt 1

Verksamhetsstruktur Budget 2022 
Budget Jan - Aug 

2022 
Utfall Jan - Aug 

2022 
Återstår Jan – Aug

2022 Återstår helår 2022 

Totalt 473 255 315 720 292 440 23 280 157 535

Fritidshem 29 041 19 299 18 390 909 9 742

Förskola 124 415 84 271 81 695 2 576 40 144

Gymnasieskola 26 671 17 367 15 716 1 651 9 304

Kommunal kulturskola 212 040 140 737 138 027 2 710 71 303

Nämnd, administration 73 299 48 866 33 736 15 130 24 433

Skola 1 126 751 481 270 375

Vuxenutbildning 6 663 4 430 4 395 36 2 233

Riktmärke förbrukat tom juli 66,66%

Utfall förbrukat tom juli 61,79%

Negativ avvikelse i kolumnen, Återstår, 
markeras med röd markering eller minustecken



Månadsrapport augusti 2022

Investeringsprojekt 2022

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall Jan - Aug 

2022 
Återstår helår 

2022 

Totalt 14 108 1 660 12 448

41021 - Ny förskola 2020 - Kärnekulla förskola 1 200 1 200

41022 - Utomhusytor/Hagen/Hagabodaskolan 458 4 454

41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget 1 434 369 1 065

41025 - Symaskiner Alléskolan 70 70

41027 - Lego Mindstorm 50 50

41028 - Upprustning Kråkerydsskolan 95 296 -201

41029 - Upprustning Fagerhultsskolan 312 382 -70

41030 - Ny skola Kärnekulla (början Alléskolan 2020) 9 629 261 9 368

41033 - Belysning förskolor 200 200

41034 - Inventarier särskola 400 348 52

41035 - Bandsåg skola 50 50

41036 - Interaktiva tavlor kulturskolan 100 100

41038 - Vitvaror Solhöjden 60 60

41039 - Instrument 50 50



Barn- och elevavstämning 2022
augusti (redovisad september-22)

Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Snitt Diff utfall Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Diff utfall Snitt Snitt Diff utfall Tertial 1

Vt Vt Vt Ht Ht Ht Budget Utfall Helår

Förskola 978 932 951 967 985 995 995 971 7 908 879 879 879 889 899 901 888 20 943 929 14 18

Fritidshem 934 910 901 902 891 886 884 896 38 985 993 993 993 993 993 993 993 -8 960 944 15 19

Skola 2 130 2 131 2 133 2 135 2 135 2 135 2 133 2 134 -4 2 154 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 2 158 -4 2 142 2 146 -4 -8

Gymnasie 567 530 531 526 527 527 530 529 39 567 538 538 538 538 538 538 538 29 567 533 34 7

Kursiva siffror betyder att dessa barn/elever  är placerade i dagsläget

Gymnasiet ht är beräknat efter de elever som är inskrivna 
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Mottagare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samarbetsavtal naturbruksutbildningar i region 
Jönköpings län 

Förslag till beslut 

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

- det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region 

Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en 

treårsperiod med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2% av priset per år, 

totalt cirka 6%.  

- länets kommuner med denna justering tecknar nytt samverkansavtal med 

Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet med 

tidigare förslag vid PKS sammanträde 2021-10-21.  

Beskrivning av ärendet 

Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län 

gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som 

drivs av regionen och vars utbildningsplatser bland annat elever från länets 

kommuner besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid 

framtagandet av det nya avtalet uppmärksammades att i det pris som 

kommunerna betalar (riksprislistan) har momsbelopp lagts på utan att 

registreras som moms. Detta är en inbyggd felaktighet som ska rättas till i 

det nya avtalet.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och 

kommunerna har utrett frågan. I utredningen framkom att om en justering 

av prislistan görs för momsen kommer naturbruksskolornas intäkter 

minska med ca 6% på helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 mkr årligen.  

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan 

och finna alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av 

kommunernas ersättning till regionen med ca 2% årligen under tre år, med 

start 2023. En förutsättning för detta är att naturbruksskolorna redan inför 

kommande läsår inleder arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya 

prisnivån. 

 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-09-05 
Diarienummer 

BU22/106 

Postadress 

Habo kommun 

Box 212 

566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 80 40 

Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

asa.wadling@habokommun.se 

Webb 

www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Åsa Wadling 

Skolchef 



   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Protokoll från sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

§§ 27-37 

Datum och tid 2022-06-02 09.00-12:10 

Närvarande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Anneli Hägg, 
Kristine Hästmark, Susanne Wahlström tom 10.50, Mats 
Holmstedt fr 09.10 tom 11.35, Stefan Gustafsson, Anton 
Sjödell tom 11.40(tjänstgörande ersättare), Sara Lindberg, 
Gert Jonsson, Mikael Karlsson, Mats Tingshagen 

 

Föredragande: Ola Götesson 

Sekreterare: Yvonne Lindén Andersson 

Övriga närvarande: Annica Malmer, Jan Holmqvist, Johan Fritz, Anneli Forsgren 
 
 
 

§ 27 Inledning 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde. 

§ 28 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anneli Hägg.  

§ 29 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag med följande tillägg 

under inkomna ärenden; Nytt datum för PKS sammanträde i oktober, 

Länstrafiken; inbjudan tillremisskonferens 
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§ 30 Information från partnerskapet Miljösamverkan 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Annica Malmer samordnare för Miljösamverkan informerade om 

partnerskapet Miljösamverkan och visade bifogad presentation. 

§31 Redovisning av slutrapport samt förslag till beslut 
från arbetsgruppen rörande momsfrågan i avtal 
avseende naturbruksutbildningen i Jönköpings län 
samt förslag till beslut avseende samverkansavtal 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

 

att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region 

Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en 

treårsperiod med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2 % av priset per år, 

totalt cirka 6 %, 

att länets kommuner med denna justering tecknar nytt samverkansavtal 

med Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet 

med tidigare förslag vid PKS 2021-10-21. 

Information 

I samband med att nytt avtal mellan länets kommuner och Region 

Jönköpings län avseende naturbruksutbildningen i länet 

uppmärksammades att i det pris som kommunerna betalar har 

momsbelopp lagts på utan att det registrerats som moms. Det är en 

felaktighet som ska rättas till i det nya avtalet. En arbetsgrupp bestående 

av representanter från Regionen och kommunerna har utrett frågan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan ställde sig bakom utredningens 

förslag om en successiv nedtrappning av kommunernas ersättning till 

regionen med 2 % årligen under tre år och rekommenderade länets 

kommuner att teckna nytt samverkansavtal senast den 31 oktober. 
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§ 32 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 
dagordning den 3 juni och 8 september 
Information 

Kommunalt forums kommande sammanträden infaller den 3 juni och den 

8 september. 

§ 33 Information från chefen för Kommunal utveckling 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

att med godkännande lägga informationen om indikatorer för samordnad 

vård och omsorg samt uppföljning av beslutsprocessen i länets kommuner 

om dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 

främjande, stöd, omsorg och vård 2021 -2030 inkl 

statsbidragsredovisningar till handlingarna,  

att kalla till medlemssamråd i samordningsförbunden Södra Vätterbygden 

och Finnveden. 

Information 

Anneli Forsgren och chefen för Kommunal utveckling informerade om 

uppföljning av beslutsprocessen i länets kommuner om dokumentet 

”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 

omsorg och vård 2021 -2030 inkl statsbidragsredovisningar samt 

indikatorer för samordnad vård och omsorg och visade bifogad 

presentation. 

Anneli Hägg och chefen för Kommunal utveckling informerade om nuläget 

avseende IT-spåret. 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring 

konsekvenserna för IT-spåret då de ekonomiska förutsättningarna ändrats 

i och med att samordningsförbunden Södra Vätterbyggden och Finnveden 

minskat anslaget till IT-spåret med 300 000 kronor. 

 

Anneli Hägg informerade om att arbetet med upphandlingsprocessen 

fortgår. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan betonade att det är angeläget att 

hitta en lösning beträffande IT-spåret och gav förord åt att kalla till 
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medlemssamråd i samordningsförbunden Södra Vätterbygden och 

Finnveden. Gert Jonsson sammankallar till medlemssamråd. 

§ 34 Inkomna ärenden – Reflektion kring krishantering 
och förberedelse 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

att ta upp ärendet på dagordningen på Kommunalt samverkansorgans 

sammanträde den 8 september. 

Information 

Henrik Tvarnö har inkommit med ärendet. Då Henrik är förhindrad att 

närvara på dagens sammanträde skjuts ärendet upp till nästa möte med 

Primärkommunalt samverkansorgan den 8 september.  

§ 35 Inkomna ärenden – nytt datum för 
Primärkommunalt samverkansorgans 
sammanträde i oktober 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

att förlägga Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde den 21 

oktober kl 13-16 på Elmia, 

att Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde den 8 september 

förläggs till Värnamo. 

Information 

Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde förmiddagen den 21 

oktober sammanfaller med Klimatkonferensen som är arrangeras på 

Elmia.  

 

Diskussion  

Primärkommunalt samverkansorgan förordar att sammanträdet den 21 

oktober flyttas från förmiddagen och läggs i direkt anslutning till 

Klimatkonferensen som arrangeras på Elmia. 
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§ 36 Inkomna ärenden – Länstrafiken – inbjudan till 
remisskonferens 
Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar  

att skriftligen bjuda in presidiet för nämnden trafik, infrastruktur och 

miljö till Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde den 8 

september. 

Information 

Länstrafikens inbjudan till länets kommuner angående remisskonferens 

har på grund av den korta tiden mellan inbjudan och konferens inneburit 

svårigheter för kommunerna att inkomma med synpunkter.  

 

Diskussion  

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion om behovet av 

förbättrad dialog mellan länets kommuner och Länstrafiken och förordar 

att bjuda in presidiet för nämnden trafik, infrastruktur och miljö till 

Primärkommunalt samverkansorgan den 8 september för dialog. 

 

 

§ 37 Anmälningsärenden 
Inga anmälningsärende har inkommit denna gång. 

 

 

Vid protokollet 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

Justeras datum: 2022-06-16 

 

Ann-Marie Nilsson Anneli Hägg  
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Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans protokoll  

 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

 

 

Yvonne Lindén Andersson 
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Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 

Jönköpings län 

 

Bakgrund 

Region Jönköpings län är huvudman för naturbruksutbildningen vid Stora Segerstads Naturbrukscent-
rum och Tenhults naturbruksgymnasium. Utbildningen samordnas och organiseras inom ett samver-
kansområde omfattande länets 13 kommuner. I föreliggande samverkansavtal regleras förutsättning-
arna för hur Regionen som huvudman ska tillgodose behovet av länets utbildningar inom naturbruks-
programmet.  
 
Inför revidering av samverkansavtalet från den 1 augusti 2016 har ett utredningsarbete och samråd 
genomförts med länets kommuner om verksamhetsinriktningen de kommande åtta åren. Samrådets 
slutsatser om verksamhetsinriktningen bifogas detta samverkansavtal som en bilaga. 
 
 

1. Parter 

 

1.1 Region Jönköpings län, nedan kallad Regionen, organisationsnummer 232100-0057, Box 

1024, 551 11 Jönköping. 

1.2 __________________ kommun, nedan kallad Kommunen, organisationsnummer ……………….- 

……………, postnr kommunort ………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Verksamhetens innehåll 

Regionen ska ansvara för utbildning inom naturbruksområdet med fokus på gröna näringar för ung-
domar och vuxna. Det innebär:  
 

 Naturbruksprogrammet. 

 Introduktionsprogram med två inriktningar: yrkesintroduktion samt programinriktat val. 

 Gymnasiesärskola med två program: Skog, mark och djur (SMD) samt individuellt program.  
 
Skolorna kan även anordna yrkesvux, SFI och eftergymnasiala utbildningar. 
 
Utbildningarna ska anordnas och genomföras i enlighet med de formella krav och målsättningar som 
anges i nationella styrdokument. Uppdragsverksamhet kan utföras inom ramen för detta avtal.  
 
Regionen finansierar projekt knutna till landsbygdsutveckling och de gröna näringarna, som ett 
led i att naturbruksskolorna även ska vara kompetenscentra för de gröna näringarna. 

 

3. Målsättning 

 

En tydlig samverkan mellan Regionen och Kommunen ska utveckla en effektiv organisation, som ska 
erbjuda attraktiva utbildningar med hög kvalitet. Genom en tydlig profilering och marknadsföring 
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samt kontinuerligt utvecklingsarbete ska länets naturbruksutbildningar vara ledande inom sina 
respektive områden. 
 

4. Verksamhetens ledning 

 

Styrelse för naturbruksutbildningen är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 
Utvecklingsrådet utgör samverkansorgan mellan Regionen och länets kommuner och består av tre 

representanter från länets kommuner och fyra representanter från regionen (skolchef, ekonomi-

chef regional utveckling samt respektive skolas verksamhetschef). Ordförande i utvecklingsrå-

det utses av kommunerna. 

 

En gång om året utökas utvecklingsrådet med presidierna i primärkommunal samverkan 

(PKS) och Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 
Utvecklingsrådets uppgift ska vara att följa verksamheten, ge inspel i budgetprocessen och 

delta i arbetet med att utveckla verksamheten i enlighet med fastställd målsättning. 

 

 

5. Elevkostnad – ekonomisk reglering 

 
Kommunen ersätter Regionen utifrån elevantal och riksprislista, exklusive momskompensation.  
 
Regionens åtagande har sin grund i att eleversättningen under avtalstiden finansierar regionens själv-
kostnad baserad på en rationell organisation och utbildning av god kvalitet. Årliga över- och under-
skott balanseras till nästkommande år. Vid avtalets upphörande ska balanserat resultat regleras där 
kommunernas andelstal beräknas utifrån skatteunderlag. I övrigt gäller följande:  
 

• Avstämning av antal elever sker sju gånger per år (september, oktober, november, februari, 
mars, april och maj).  

• Fakturering utifrån avstämning sker i september och februari. Justering sker i december för 
höstterminen och juni för vårterminen utifrån den avstämning av elevantal som genomförts 
under respektive termin.  

• Kapitaltjänstkostnader (avskrivning, ränta) beräknas enligt regionens regelverk.  
• Om behov av en minskad dimensionering av naturbruksprogrammet uppstår ska vid avyttring 

av fast egendom eventuell realisationsvinst/förlust tillföras det balanserade resultatet.  
 
 

6. Marknadsföring – information om naturbruksutbildningen 

 

Marknadsföring och utbildningsinformation ska ske likvärdigt med övrig kommunal utbild-

ningsverksamhet. Naturbruksgymnasierna ska erbjudas möjlighet att medverka i kommunens 

olika informationsaktiviteter. 

 

 

7. Omförhandling 

 

Part äger rätt att påkalla omförhandling av avtalet om det under avtalstiden fattas politiskt be-
slut som väsentligt ändrar förutsättningarna för detta avtal. 
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8. Avtalstid 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2030. Därefter för-
längs samverkansavtalet med fyra års intervaller, om ingen part säger upp avtalet. Uppsägning av 
samverkansavtalet ska skriftligen meddelas samverkansparterna, senast två år innan aktuell avtalspe-
riod löper ut. 
 

9. Tvist 

 

Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska hanteras och lösas i sam-

verkan, behörigt organ är Kommunalt Forum. 

 
Om det finns svårigheter att lösa uppkommen tvist ska SKR:s juridiska enhet anlitas. Par-

terna ska dela kostnaderna för SKR:s medverkan. 
 

 

 

  
 

 



 

 
 

 
 

   

  

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
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Bakgrund 

Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län gällande de 

gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som drivs av regionen och vars 

utbildningsplatser bland annat elever från länets kommuner besitter, går ut. Därmed ska 

ett nytt avtal skrivas. Vid framtagandet av det nya avtalet uppmärksammades att i det 

pris som kommunerna betalar (riksprislistan) har momsbelopp lagts på utan att 

registreras som moms. Detta är en inbyggd felaktighet som ska rättas till i det nya 

avtalet.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och kommunerna har utrett 

frågan. I utredningen framkom att om en  justering  av prislistan görs för momsen 

kommer naturbruksskolornas intäkter minska med ca 6% på helårsbasis, vilket 

motsvarar cirka 6 mkr årligen.  

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan och finna 

alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av kommunernas ersättning till 

regionen med ca 2% årligen under tre år, med start 2023. En förutsättning för detta är 

att naturbruksskolorna redan inför kommande läsår inleder arbetet med att anpassa sin 

verksamhet till den nya prisnivån. 

 

Förslag till beslut 

 

PKS beslutar att rekommendera Jönköpings läns kommuner: 

- att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region 

Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en treårsperiod 

med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2% av priset per år, totalt cirka 6%.  

- att länets kommuner med denna justering tecknar nytt samverkansavtal med 

Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet med 

tidigare förslag vid PKS sammanträde 2021-10-21. 

 

Ola Götesson 

Chef Kommunal utveckling 
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