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Mottagare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk rapport tertial 2, delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens delårsbokslut 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut visar det ekonomiska 

läget till och med den 31 augusti 2022 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter.  

Från den 1 januari till och med den 31 augusti 2022 var förvaltningens 

utfall 307 855 000 kr. Prognosen för helåret 2022 beräknas till 472 500 000 

kr. Om denna prognos håller så kommer resultatet att vara drygt 755 000 kr 

bättre än budgeterat. Det förväntade överskottet jämfört med budget för 

2022 beror bland annat på färre elever i verksamheten men man ser även 

ökade kostnader för interkommunala barn i förskolan samt en ökad kostnad 

för särskolan. 

Barn- och elevavstämningen visar att antal barn i förskola beräknas bli 14 

färre, fritidshem 16 färre och gymnasiet 27 färre än budgeterat. Inom 

grundskolan beräknas det bli 4 fler än budgeterat.  

Investeringsbudgeten beräknas få ett överskott på 10 600 000 kr vid årets 

slut. Detta beror på att budget för ny förskola och ny skola kommer att 

användas först 2023. 
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1 Resursuppföljning 

1.1 Ekonomiskt utfall och prognos 

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av 

driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. 

I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna. 

1.1.1 Driftsuppföljning (Tkr) 

Verksamhet/enhet Budget helår Utfall tom aktuell period Prognos helår Avvikelse Budget - 
Prognos 

Fritidshem 26 671 15 884 25 971 700 

Förskola 124 519 84 158 125 764 -1 245 

Gymnasieskola 76 499 46 475 70 499 6 000 

Kommunal kulturskola 6 663 4 395 6 663 0 

Nämnd, administration 29 041 17 633 29 041 0 

Skola 208 736 138 829 213 436 -4 700 

Vuxenutbildning 1 126 481 1 126 0 

Total 473 255 307 855 472 500 755 

1.1.1.1 Kommentar till driftsuppföljning 

Nämndens prognos för 2022 ligger på ett överskott på 755 tkr. 

Särskolan 

Särskolan beräknas ha ett underskott vid årets slut på 5 724 tkr 

Den största delen av underskottet på grundsärskolan beror på att vi kommer ha i snitt 6 fler elever än 

budgeterat. Detta ger ett underskott på 3 500 tkr. 

Habo kommun öppnar sin egen särskola från hösten 2022. Man har har i några års tid erbjudit särskoleelever 

att börja som integrerade elever i Habo grundskola för att till hösten kunna starta upp den nya särskolan. Den 

kommer att startas med 10 elever till att börja med. 

Kostnaden för våren då man har haft dessa elever på olika skolor och inte kunnat nyttja några 

samordningsvinster har varit högre än budgeterat. Detta tillsammans med kostnaden för Habos nya särskola 

beräknas kosta 2 000 tkr. 

Som särskoleelev har man rätt att välja om man vill gå i särskolan eller vara inskriven som integrerad elev i 

grundskolan. 

Vi har till hösten 3 elever som kommer att fortsätta vara integrerade, vilket ger en ökad kostnad på ca 270 tkr. 

Vi har inga elever som valt att sluta särskolan i Jönköping och gå över till Habos särskola vilket gör att vi inte 

kommer att kunna minska på skolskjutskostnaderna utan snarare finns risk för att den kommer att öka. I takt 

med att elever i Jönköping fasas ut kommer man kunna ta bort åtminstone en tur till Jönköping. 
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Interkommunala köp av grundsärskola från Jönköping minskar succesivt men beräknas upphöra först hösten 

2029 

Gymnasiesärskolan beräknas ha ett överskott på 708 tkr vid årsskiftet på grund av färre elever. 

Barn/elevförändringar 

• Förskolan har 14 barn färre än budgeterat. 

• Fritidshem har 16 barn färre än budgeterat. 

• Skolan har 4 elever fler än budgeterat. 

• Gymnasieskolan har 27 elever färre än budgeterat. 

Trots färre elever på förskolan beräknas verksamheten göra ett underskott på 1 245 tkr. Detta beror bl.a. på 

att vi har fler barn som går i annan kommun. I budget räknade vi med 27 barn men prognosen visar nu på 45 

barn istället. 

Gymnasieskolan hamnar på ett stort överskott på grund av färre elever samt minskad snittkostnad. 

1.1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 

Verksamhet/enhet Inv budget helår Utfall tom aktuell period Prognos helår Avvikelse Budget - 
Prognos 

Barn-/ och 
utbildningsnämnden 

14 108 1 853 3 508 10 600 

     

1.1.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden kommer inte att utnyttja stora delar av investeringsbudgeten under året. Detta 

beror på att budget för den nya förskolan och skolan kommer att användas först nästa år. 

1.2 Uppföljning personalnyckeltal 

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp 

regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, 

personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till 

och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertial 1 

redovisas nyckeltal för perioden jan-mars). 

1.2.1 Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Jul 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Jul 2022  

Alla åldrar 3.13% 2.39% 
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Förskolans verksamhet har högre sjukfrånvaro än övriga verksamheter inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Den totala sjukfrånvaron uppgår där till 7,74 % för jan- jul. 

Januari - 14,5% 

Februari - 13% 

Mars - 8,1% 

April- 6,4% 

Maj - 5,6 % 

juni 4,9 % 

juli - 2,7 % 

Vi ser en positiv utveckling efter vår topp av sjukdom relaterat till Covid i jan och februari. Utav den totala 

sjukfrånvaron står 35% av långtidsfrånvaro för långtidssjukrivning över 59 dagar där rehabinsatser pågår. 

1.2.2 Personalomsättning 

 2021 2022 

Externa avgångar -20 -14 

Omsättning externt (%) 4.81% 3.26% 

Utav de 14 personer som lämnat sin anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen januari -juli 2022 

tillhörde 8 av dem förskolans verksamhet. Fördelningen är jämn mellan förskolorna. Utav våra 12 förskolor 

är det på 8 av dessa som 1 person har lämnat sin anställning. 2 av dessa personer är pensionsavgångar. 

Fritidshem 2 personer 

Grundskola 2 personer 

Kansli 2 personer 

Personalomsättningen är fortsatt låg 

1.2.3 Personalsammansättning 

 2021 2022 

Antal tillsvidareanställda månadsavlönade 417 437 

Antal visstidsanställda månadsavlönade 50 39 

 

 Antal årsarbetare Genomsn. 
syss.grad, (%) 

Tillsvidare 345.93 96.76% 
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Störst andel visstidsanställda finns inom grundskolan och uppgick under perioden jan-juli 2022 till 15 

personer (2021var siffran 21 personer) 

Fritidshem 7 personer (2021 var det 10 personer) 

Förskola 6 personer (2021 var det 5 personer) 

Samtliga dessa visstidsanställda är obehöriga enligt skollagen och kan då inte tillsvidare anställas. 

1.2.4 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - Jul 
2022  

Timmar Jan - Jul 
2021  

A ARBETAD TID 359 534.02 339 103.42 

4 FYLLNADSTID 2 676.98 2 596.80 

5 ÖVERTID 629.41 491.83 

B FRÅNVARO 170 979.93 175 144.91 

Antal barn och elever fortsätter att öka i Habo kommun. Antal Heltidsarbetare inom Barn-och 

utbildningsförvaltningen har ökat ifrån 445 personer år 2021 till 460 personer under mätperioden januari-juli. 

Vad gäller övertid uppgår den totala kostnaden för mätperioden år 2022 till 77384 kr (71034 kr år 2021). 

Förskolan står för 434 timmar av de total 629 timmarna under mätperioden. Det skiljer stort mellan 

förskolorna. 

Antal övertidstimmar på fritidshemmen är låga och har också sjunkit ifrån 30 timmar under mätperioden 

2021 till 15 timmar under samma period år 2022. 

Grundskolans övertid uppgår till 132 timmar och utav dessa står skolhälsovården för en ökning av 70 timmar. 

Dessa beror till största del på ökad arbetsbelastning p.g.a. pandemin. 
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2 Uppföljning av 
verksamhetsutvecklingsmål 

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För 

innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för 

effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare. 

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål 

kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 

verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden 

och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål 

som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna 

verksamhetsutvecklingsmål". 

2.1 Enkel och tillgänglig service 

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun men 

nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska 

tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Det finns välfungerande informations och kommunikationsvägar inom verksamheten och till målgruppen. 
 

Kommentar: 
Arbete pågår kontinuerligt. Uppföljning och dokumentation i hypergene kring målområdet sker nästa gång maj 2023. 
Tidigare uppföljning/utvärdering 220430: 
Nuvarande lärplattform fungerar vad gäller elevregister , frånvarorapportering och kommunikation med vårdnadshavare. 
Systemet stödjer dock inte pedagogisk dokumentation och uppföljning av betyg åk 7-9 och omdömen åk 1-6. Vi går nu tillbaka till 
tidigare system , Infomentor med start HT-22 
Implementeringsplan arbetas nu fram. 

2.1.1 Analys och slutsats 

2.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering 

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en 

kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på 

bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre 

verksamhet med samma eller mindre resursåtgång. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Verksamheten använder digitaliseringens möjligheter 
 

Kommentar: 
Arbete pågår kontinuerligt. Uppföljning och dokumentation i hypergene kring målområdet sker nästa gång maj 2023 
Tidigare uppföljning/utvärdering 220430: 
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Vi har behövt göra ett omtag med se över och arbeta fram ett långsiktig och säkert sätt att spara och tillgängliggöra olika dokument för 
all personal. I avvaktan på beslut om att använda vissa molntjänster pausas detta arbete. När beslut har fattats görs revidering av den 
påbörjade informations- och kommunikationsplanen och därefter en implementering. Denna avvaktan på beslut innebär att vi återgår 
till K: katalogen för dokumenthantering. En negativ konsekvens av detta är att tillgängligheten till dokument sparade på K: för 
förskollärare blivit betydligt begränsad. Detta eftersom förskollärare i allra största utsträckning har Ipad som arbetsverktyg. K: 
katalogen nås ej genom Ipad. En förtätning av datorer inom förskolan behöver komma till stånd. Alternativt behövs det möjliggöras att 
dokument läggs på en plats som går att nå från Ipads. 
Gällande digitala licenser har det gjorts en inventering av samtliga licenser som finns inom barn. och utbildningens verksamheter. Vi 
behöver kontinuerligt ser över vilka licenser som används i verksamheten samt att också se över behovet på enhetsnivå och samordna 
när det är möjligt. 
Det finns ett stort behov av både lättillgängliga och it-säkra digitala ytor som passar på olika digitala enheter. Det har varit svårt att få 
båda dessa behov tillgodosedda och fungera på ett tillfredsställande sätt . Olika åtgärder ses över för att nå utvecklingsmålet. Ett 
utvecklat intranät skulle kunna vara en sådan väg att gå. Det skulle skapa stora samordningsvinster att ha alla blanketter och dokument 
samlad på samma plattform. En förtätning av datorer inom främst förskolan är ett alternativ som också diskuteras. 

2.2.1 Analys och slutsats 

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för 

att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat 

engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att 

arbeta inom Habo kommun. 

2.3.1 Analys och slutsats 

Behörighet: 

Vi har fortsatt mycket hög andel behöriga pedagoger inom grundskola och förskola i jämförelse med länets 

kommuner och riket. Bristen på behöriga lärare i fritidshem är ett nationellt problem och det är även en 

utmaning i Habo kommun. Ny nationell mätning av behörigheten sker den 15 oktober. 

Kompetensförsörjning: 

Arbetsgivaren ska utarbeta en plan för det lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning. Planen ska 

finnas på plats senast 2022-03-31. Planen ska processas i samverkan med Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund . 

Handlingsplan har nu tagits fram tillsammans med berörda parter. Parterna har i gemensam process tagit fram 

områden inom varje avtalsområde som anses viktiga för att säkra kompetensförsörjningen inom kommunen. 

§ 1 Lönebildning 

Inom lönebildning skall parterna under avtalsperioden arbeta vidare med: 

• Särskilda satsningar 

• Lönekartläggningar 

• Likvärdig lön 

• Utbildning inom lönesättning 
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• Välkända och relevanta lönekriterier 

§ 2 Arbetsmiljö 

Inom arbetsmiljö skall parterna under avtalsperioden arbeta vidare med: 

• Rehabkedjan 

• Medarbetarenkät 

• Uppföljning personalnyckeltal 

• Personalförmåner 

• Skyddsronder 

• Vikariebemanning 

• Gemensamma arbetssätt 

§ 3 Arbetstid 

Inom arbetstid skall parterna under avtalsperioden arbeta vidare med: 

• Kollegialt lärande 

• 40h-avtal/bilaga M 

• Gemensam tid (t ex konferenser) 

• Arbetsbelastning – arbetsförlagd tid/förtroende tid 

• Kompetensutvecklingsplan 

§ 4 Arbetsorganisation 

Inom arbetsorganisation skall parterna under avtalsperioden arbeta vidare med: 

• Tydliga strukturer och rutiner 

• Flera professioner 

• Förstelärare 

• Försteförskolelärare 

• Barnskötare/pedagog 

• Introduktion för nyanställda, mentorskap 

• Organisation kring elever/barn i behov av särskilt stöd 

§ 5 Arbetsgång 

Arbetet med handlingsplanen skall dels ske i gemensamma partsmöten, dels genom mindre arbetsgrupper. På 

enheterna skall också arbete ske kring handlingsplanen där resultatet skall återkopplas till den centrala HÖK-

gruppen. För att få framgång i arbetet med handlingsplanen behövs tid avsättas på respektive enhet. 
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Prioritering av arbetsgång för åtgärder inom de olika arbetsområdena har skett och vi beslutar att starta en 

arbetsgrupp som skall arbeta med rubriken fler professioner in i våra verksamheter, under området 

arbetsorganisation. Vi beslutar att också bilda en grupp kring rubriken "välkända och relevanta lönekriterier" 

under områdetlönebildning. 

Kompetensutveckling: 

Vi har under året deltagit i flera internationella projekt. Lärare i skola och fritidshem deltar under 2022 i EU-

finansierat projekt, Erasmus+. Projektet heter "Innovationsdrivet och entreprenöriellt pedagogiskt ledarskap i 

Habo". Tolv lärare deltar i två olika kurser i Prag på detta tema vid flera olika tillfällen under året. 5 rektorer 

har deltagit i samma projekt och varit på kurs i Barcelona i april 2022. De kursdeltagare som hittills varit iväg 

är mycket nöjda och har fått med sig mycket ny kreativ användbar kunskap, fått öva sin engelska, fått 

internationella kontakter och insikter. 

Rektorsakademin startades 2021 och är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att 

erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder 

sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete 

med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen. 

Rektorsakademin ger möjlighet till kompetensutveckling, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte med 

kollegor i länet. Rektorsakademin är ett led i att stärka attraktiviteten för Jönköpings län som ska vara en 

arbetsplats att stanna kvar och trivas i. Habo kommun erbjuds tre platser per startad omgång , vilket vi 

använder, och vi har nu tre rektorer som har genomgått det ettåriga programmet och ytterligare 3 rektorer 

som påbörjar programmet under hösten. 

Nätverk: 

Via kommunövergripande nätverk har medarbetarna möjlighet att stärkas i sina respektive uppdrag. I dessa 

ges tillfälle till fortbildning via kollegiala samtal. Kontinuerlig uppföljning i nätverken ger kvalitet för 

medarbetaren i sitt uppdrag. Medarbetare ger uttryck för behov av samverkan och dialog, något som 

tillfredsställs via nätverken. Nätverk finns idag för bland annat SKUA-ledare (Språk- och 

kunskapsutvecklande -ledare) SVA-lärare (Svenska som andraspråk),fritidslärare, praktisk-estetisklärare, förste 

förskollärare, specialpedagoger och rektorer. 

Karriärtjänster: 

Karriärtjänsterna ger möjlighet att både behålla skickliga pedagoger samt att nyrekrytera god kompentens till 

kommunen. En god organisation kring karriärtjänsterna kan bidra till attraktiviteten i att vara med och söka 

dessa. 

I kvalitetsdialogerna, som förts under läsåret 21-22 med respektive skol- och förskoleområde, lyfts det att 

förstelärararna och förste förskollärarna är med och driver och bidrar i utbildningarnas skolutveckling. De 

ingår i skolornas och förskolorna utvecklingsorganisation. Lediga förstelärartjänster har vid behov rekryterats 

och tillsatts. Ett par lediga förste förskollärartjänster i förskolan har inte rekryterats under tiden en översyn av 

organisationen görs. 

Under våren har en revidering av barn- och utbildningsförvaltningens rutiner och tillhörande dokument för 

förstelärare och förste förskollärare påbörjats. En arbetsgrupp är tillsatt för uppgiften. Arbetsprocessen 

kommer att fortsatta under hösten. Förslag på revideringar kommer att lyftas i chefsgruppen, till underlag för 

beslut. 

Arbetsmiljö: 

Vad gäller arbetsmiljö finns det nationell forskning och undersökningar som visar på vad pedagoger inom 

olika verksamheter uppfattar som viktiga för en god arbetsmiljö. Vi använder oss också av lokala mätningar 

och undersökningar såsom medarbetarenkäter, arbetsmiljöenkäter och medarbetarsamtal för att identifiera 

områden som personalen anser vara viktiga för sin arbetsmiljö och för att identifiera utvecklingsbehov. 
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Faktorer som lyfts fram både på nationell och lokal nivå är bl.a. möjlighet att samverka/samarbeta med 

kollegor, rektors pedagogiska ledarskap, rimlig administrativ arbetsbörda, ordning och studiero samt 

möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Nedan redovisas utdrag ur Skolinspektionens skolenkät som genomfördes våren 2022. Skolenkäten 

genomförs en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i 

enkäten under en rullande tvåårsperiod. Pedagoger inom grundskola är en av flera kategorier som ingår i 

enkäten. 

2.4 Enkätunderlag 

 

 

Analys 
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Habo kommun har goda värden vad gäller frågorna om samverkan av undervisning. Även om samtliga skolor 

är organiserade i arbetslag och ämneslag har frågan om i vilken utsträckning man samverkar i planering av 

undervisning ett något lägre resultat. Diskussioner pågår om fördelar och nackdelar med gällande 

feriearbetstidsavtal i våra skolor då en av skolornas pedagoger har semestertjänstavtal. Vinster i möjligheter 

till samverkan framkommer i från skolledningen på Alléskolan vars pedagoger går under semestertjänstsavtal. 

 

Störst utmaning upplever pedagogerna i våra skolor där det enbart finns en klass per årskurs. 

Möjligheten till samverkan inom ett ämne och årskurs blir då väldigt begränsad. Detta är viktigt att 

ta med i planeringen av framtida skolbyggnationer och organisation av skolor och skolområden. 

 

Vi har låg omsättning på våra skolledare både inom förskola och skola. Inför denna läsårsstart var 

det ingen förändring av skolledartjänsterna. Kontinuitet i skolledarskapet skapar trygghet och är en 

framgångsfaktor vad gäller utveckling av verksamheterna. 

 

Genom ändringar i skollagen , från och med 1 augusti 2022, tydliggörs huvudmannens ansvar för att det på 

varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero. Samtidigt införs en definition 

av begreppet studiero. Vissa ändringar i bestämmelserna om disciplinära och andra särskilda åtgärder görs 

också , t.ex. ges nu skolorna utökade befogenheter för all personal att vidta åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studireo. Detta implementeras nu i våra verksamheter. 
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I budget 2021 avsättes medel för att inrätta en ny tjänst på barn- och utbildningsförvaltningen som 

specialpedagogisk utvecklingsstrateg. 

I uppdragsbeskrivningen till denna tjänst ingår att tillsammans med verksamhet och förvaltning arbeta med 

olika typer av stöd, samordning och kompetensutveckling kopplat till skolutveckling där tillgänglig utbildning 

och elevhälsa är ledord. 

Utvecklingsstrategen finns med som ett stöd i hela den skolutvecklande processen. Från det inledande 

samtalet med ledning och elevhälsa, till att ta fram förslag på insatser och rutiner kopplade till både 

arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. 

Denna tjänst är mycket uppskattad i våra förskolor och skolor. Fokus i utvecklingsarbetet ligger nu på hur de 

olika kompetenser som professionerna i elevhälsan bidrar med, ska kunna användas i det vardagliga 

skolarbetet så att elevernas utveckling mot skolans mål stöds. En fungerande elevhälsa, enligt 

styrdokumenten, förutsätter ett närmare samarbete i team mellan professionerna i elevhälsan. Det förutsätter 

också ett närmare samarbete mellan elevhälsoteam, rektor, lärarlag och övrig personal. 

2.5 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål 

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområden kan förvaltningarna välja att arbeta 

fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

2.5.1 Analys och slutsats 
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3 Kvalitetsuppföljning 

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer 

för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och 

respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. 

Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, 

Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande 

avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås. 

3.1 Verksamhetsperspektivet 

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Ändamålsenliga lokaler/material/verktyg 
 

Kommentar: 
Den, fortsatt, osäkra prognosen vad gäller inflyttningen till Habo kommun gör det svårt att planera lokalbehov de kommande åren. De 
barn- och elevprognoser som beräknas är mycket konjunkturkänsliga. För att kunna vara flexibla, då osäkerheten om hur mycket och 
var lokalbehov kan uppstå, planeras det nu för att, eventuellt, köpa loss befintliga moduler , istället för att hyra. 
Kärnekulla skola kommer att avlasta trycket på elevplatser på låg- mellanstadieskolorna i Habo tätort. Hagabodaskolans elevplatser, 
årskurs 7-9, ser enligt prognos ut att vara tillräckliga fram till läsåret 2025/2026. Det är framförallt matsal och specialsalar , såsom 
idrottssalar, slöjdsalar, Hem-och konsumentkunskapssalar och NO-salar som inte kommer att räcka till. 
Kulturskolans verksamhet är i Habo kommun mycket framgångsrik och barn- och elevantalet som nyttjar dena verksamhet ökar. 
Kulturskolan är nu i behov av mer ändamålsenliga lokaler och där pågår en lokalutredning. 

3.1.1 Analys och slutsats 

3.2 Målgruppsperspektivet 

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Andel behöriga elever till gymnasiet 
 

Kommentar: 
2022 utvärderas 15 september 
Nationell statistik presenteras den 15 september. Vi kan dock redan nu redovisa våra egna resultat för 2022 och vi har detta år 93,5% 
av eleverna i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet. Flickorna fortsätter som tidigare år att nå högre meritvärde än pojkarna och fler 
flickor än pojkar når också gymnasiebehörighet. Utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse för pojkar pågår i våra låg-
mellanstadieskolor och på högstadiet. 
Tidigare utvärdering gällande behörighet till gymnasiet 
2017 2018 2019 2020 2021 
85,6 80,7 88,4 90,7 88,3 
I jämförelse med övriga kommuner i länet och i jämförelse med kommuner med liknande socioekonomi når vi ett högt resultat. Vi ser 
dock skillnad mellan pojkar och flickors resultat . Detta är ett prioriterat utvecklingsområde under 2022. 
Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 
2017 2018 2019 2020 2021 
225,6 214,2 225,3 236,6 229,3 
Vad gäller meritvärdet har vi de senaste två åren legat näst högst i Jönköpings län och tillhör de 25% av kommunerna som har högst 
meritvärde i Sverige. I jämförelse med kommuner med liknande socioekonomi ligger vi dock lägre. Det är framförallt pojkars 
meritvärde som är lägre. Insatser pågår. 

Trygghet 
 

Kommentar: 



  

 

 15 

 

Grundskola: 
Våren 2022, enkätundersökning, värdeskala 1-4. På frågan "Jag känner mig trygg i skolan" har åk F-1 ett medelvärde på 3,48, åk 2-6 ett 
medelvärde på 3,56 och åk 7-9 har värdet 3,47. Våren 2022 har också Skolinspektionen genomfört en enkät riktad till åk 5 och 8. 
Jämfört med riket har Habo kommun ett något bättre medelvärde. Värdeskala 1-10, Habo åk 5: 8,7 (riket 8,5), Habo åk 8: 8,3 (riket 
8,2). Vårdnadshavare till F-klass bedömer trygghet i Habo till 8,3 (riket 7,7). 
Förskola: 
Trivsel och trygghet går hand i hand. På frågan om vårdnadshavare upplever att barnet trivs på förskolan säger 99% att deras barn trivs 
(stämmer helt 78%, stämmer ganska bra 21%). På frågan om vårdnadshavare känner förtroende för personalen svarar 98,5% att detta 
stämmer helt eller ganska bra. 
Medelvärde: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan: 3,77 (på skala 1-4) (år 2021 var medelvärdet 3,74) 
Medelvärde: Jag känner förtroende för personalen på förskolan: 3,7 (år 2021 var medelvärdet 3,67) 
379 svarande april 2022. 

Meritpoäng 
 

Kommentar: 
Mäts 15 september. 

3.2.1 Analys och slutsats 

3.3 Medarbetarperspektivet 

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och 

arbetsmiljö säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kompetens  
 

Kommentar: 
2022 utvärderas 15 oktober. 
Tidigare utvärdering gällande kompetens: 
Vi har i dag hög andel behöriga pedagoger i våra verksamheter vilket är positivt för att säkra utbildningens kvalitet. Vissa 
personalkategorier är svåra att rekrytera då det råder brist på dessa i hela landet. Hit hör särskilt speciallärare, specialpedagoger och 
fritidspedagoger. Vi avsätter nu medel för att kompetensutveckla befintlig personal för att möta detta behov. 
Personaltätheten är en faktor vi mäter och analyserar vad gäller medarbetares arbetsmiljö. Från att ha legat i mellanskiktet i länet vad 
gäller personaltäthet i förskolan i kommunal verksamhet har vi nu lägst personaltäthet i länet och vi tillhör nu också de 25% av 
kommunerna som har lägst personaltäthet inom förskola i hela riket. 
Vi följer nu konsekvenserna av detta genom uppföljningar och kvalitetsdialoger. Det har varit svårt att utvärdera konsekvenserna av 
denna förändring i personaltäthet under pandemin då detta påverkat bemanning, arbetssätt och arbetsmiljö. 
Personaltätheten är också låg inom grundskolan även om skillnaden i länet och i jämförelse med riket inte är lika stor som den vi nu ser 
i förskolan. 

Friska medarbetare  
 

Kommentar: 
Redovisas under personalnyckeltal i rapporten. 

Arbetsmiljö 
 

Kommentar: 
Personaltäthet, Elever/lärare(Heltidstjänst) i kommunal grundskola/fritidshem(antal), mäts 2022 15 oktober. 
Personalomsättning redovisas under rubriken personalnyckeltal. 
Tidigare utvärdering gällande arbetsmiljö: 
Vi har i dag hög andel behöriga pedagoger i våra verksamheter vilket är positivt för att säkra utbildningens kvalitet. Vissa 
personalkategorier är svåra att rekrytera då det råder brist på dessa i hela landet. Hit hör särskilt speciallärare, specialpedagoger och 
fritidspedagoger. Vi avsätter nu medel för att kompetensutveckla befintlig personal för att möta detta behov. 
Personaltätheten är en faktor vi mäter och analyserar vad gäller medarbetares arbetsmiljö. Från att ha legat i mellanskiktet i länet vad 
gäller personaltäthet i förskolan i kommunal verksamhet har vi nu lägst personaltäthet i länet och vi tillhör nu också de 25% av 
kommunerna som har lägst personaltäthet inom förskola i hela riket. 
Vi följer nu konsekvenserna av detta genom uppföljningar och kvalitetsdialoger. Det har varit svårt att utvärdera konsekvenserna av 
denna förändring i personaltäthet under pandemin då detta påverkat bemanning, arbetssätt och arbetsmiljö. 
Personaltätheten är också låg inom grundskolan även om skillnaden i länet och i jämförelse med riket inte är lika stor som den vi nu ser 
i förskolan. 



  

 

 16 

 

3.3.1 Analys och slutsats 

3.4 Ekonomiperspektivet 

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning. 
 

Kommentar: 
Täta uppföljningar sker med rektorer för att säkerställa att verksamheterna har en budget i balans. Införandet av verktyget Hypergene 
uppfattar rektorerna som en stor förbättring då det nu är lättare att följa den ekonomiska utvecklingen. 
Osäkra statsbidrag 
Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte ut med automatik utan 
måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. Tilldelningsramen för de olika bidragen 
kan variera stort mellan åren och kan meddelas med mycket kort varsel. I vissa bidrag endast med någon månads framförhållning. 
Detta kan, i hög grad, påverka de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna. 
Lärarlönelyftet infördes 2016 och riktas mot särskilt skickliga lärare och ska fördelas så att det premierar skicklighet och utveckling i 
yrket. Det ska bidra till en långsiktig löneförhöjning till de lärare som kommer i fråga, utöver den ordinarie lönerevisionen. 
Lärarlönelyftet är en satsning på höjda lärarlöner, inte på fler tjänster. 
Bidragsramens storlek avgörs av antalet elever som huvudmannen har i förhållande till det totala antalet elever i riket för de skolformer 
som förordningen omfattar. Bidragsramen beräknas utifrån det genomsnittliga antalet elever för de tre år som föregår bidragsåret. 
Habo kommun beslutade att permanenta lärarlönelyftet 201701. Så gjorde majoriteten av huvudmän i Sverige. 
Bidragsram Habo kommun: 
HT- 21 = 1 725 000 
VT- 22 = 1 725 000 
HT- 22 = 1 800 000 
Vt- 23 = 1 800 000 
Ht-23 = Ej meddelad 
I Habo komun fördelat på 82 lärare 
I april fick samtliga huvudmän information om att riksdagen har beslutat att minska Lärarlönelyftets anslag nästa år (2023) från 
nuvarande tre miljarder kronor till två miljarder kronor. I budgetpropositionen finns även en avisering om en minskning till en miljard 
kronor år 2024. 
Pengarna från Lärarlönelyftet överförs till statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49). Statsbidraget för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling kan inte användas för lärarlöner. Detta innebär att när bidraget minskar så saknas det 
lönebudget i motsvarande grad. 
Regeringen har under maj månad fört samtal med representanter för bland annat fackförbund, huvudmän, skolmyndigheter och 
Sveriges Kommuner och Regioner då det har uttryckts oro över den föreslagna flytten av medel. 
Den 15 juni meddelade regeringen att man nu kommer att göra en översyn av strukturen för de olika anslagen och statsbidragen som 
ingår i dem. Därför är regeringens avsikt att låta medel för lärarlönelyftet ligga kvar som tidigare för det kommande läsåret 2023/2024. 
Regeringen avser att återkomma med förslag på hur konstruktionen av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag på skolområdet bör 
se ut för att bidragen på bästa sätt ska nå sina syften. 
Detta medför osäkerhet inför budgetförutsättningarna 2024 och framåt. 

3.4.1 Analys och slutsats 
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Inledning 
God sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en viktig förutsättning för människors 
välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att själv 
kunna bestämma över sin egen sexualitet, sin egen kropp och vem eller vilka man vill ha sex med, 
är en grundläggande mänsklig rättighet.  
 
Utgångspunkten för arbetet ska vara en positiv och ansvarsfull sexual syn där samtycke, som 

grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, inkluderas. 
Att sexualitet ska vara fria från tvång och våld, diskriminering, förtryck och stigmatisering, i värsta 

fall kriminalisering, utgör en av vår tids viktigaste utmaningar. 
 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.1 Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell 

och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. I enlighet med den nationella strategin är Habo 
kommuns viljeinriktning att i ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete bidrar till att 

stärka individens förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter, uppnå god sexuell och reproduktiv 
hälsa och därmed en förbättrad allmän hälsa. 
 
Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Den förstärkta 

skrivningen i läroplanen2 som regeringen har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i 
detta kunskapsområde ska ske återkommande. Undervisningen ska bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och 
sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.  
 

Bakgrund 
Barns och ungas exponering för porr har under senare år ökat och det finns en stor oro att deras 
sexualitet påverkas negativt av det. Utifrån denna oro presenterades det, under våren 2021, för 

Folkhälsorådet en rapport över situationen i Habo.  
Verksamheterna inom kommunen såg att denna fråga ges uttryck på olika sätt beroende på vilken 

åldersgrupp man möter, men att man behöver ta ett gemensamt grepp kring ämnet. 
 
Folkhälsorådet beslutade beträffande situationen att inleda ett arbete kring sexuell hälsa bland 
barn och ungdomar (från förskola till gymnasiet)  

 

Definition sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Guttmacher-Lancet-kommissionens definition3 av SRHR kan beskrivas så här: 

 
”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara 
avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet 
och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation 
spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut 
om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser 
som stödjer den rätten.” 

 
1 Folkhälsomyndigheten 2020, Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

- En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 
2 LGR 22, https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-och-reproduktiv-

halsa-och-rattigheter/srhr/ 
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En god sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella 
relationer samt att alla har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter när de så 

önskar. För att alla ska kunna ha en god sexuell hälsa måste alla människors sexuella rättigheter 
respekteras, skyddas och förverkligas. 

 

SRHR ur ett rättighetsperspektiv 
Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i allas lika värde och i de mänskliga 
rättigheterna så som de formulerades av FN 1948. 
I svensk lag finns 4diskrimineringslagen för att skydda allas lika värde. Den ska motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell identitet 
eller ålder. 
 
Rätten till en sexualitet som är fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är grundläggande 
för barn och ungas upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

FN:s konvention om barnets rättigheter5 som blev svensk lag den 1 januari 2020 lyfter dessa 
rättigheter framför allt i följande artiklarna. Artikel 2, alla barns lika värde och att motverka 

diskriminering, artikel 12 och 13, rätt att bilda och uttrycka åsikter samt yttrandefrihet. 
Vikten för barn och unga att få information och utbildning kring mänskliga rättigheter och 

människors lika värde lyfts upp i artikel 29. 
 
 

  

 
4 Diskrimineringslag (2008:567) (Riksdagen.se) 
5 https://unicef.se/barnkonventionen 
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Strategi sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - barn och 

unga Habo kommun 
 

Syfte 
Syftet med Habo kommuns strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är att skapa 

förutsättningar för barn och unga i Habo kommun att hantera sin integritet och sexuella identitet.  
 

Strategin för arbetet är att länka ihop de berörda verksamheternas behov inom området som ska 
skapa en helhet och röd tråd för våra barn och unga. 

 
Vi vill stärka samverkan inom kommun och region med vår gemensamma strategi och skapa 

långsiktiga och hållbara strukturer. 
 

Övergripande mål  
Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lyfter i arbetet upp tre (3) övergripande 
mål. De övergripande målen ska knyta an till de delmål som respektive verksamhet tar upp i den 
efterföljande handlingsplanen. 
 

• Alla barn och unga i Habo kommun ska respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv 

och sitt personliga självbestämmande. 

 
• Alla barn och unga i Habo kommun ska fritt få definiera sin egen sexualitet, sexuella 

läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
 

• Ge medarbetare i Habo kommun ökad kunskap inom området sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter 
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Strategiskt hållbarhetsarbete 
Strategi och handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett av många 
styrande dokument, som ingår i kommunens strategiska hållbarhetsarbete.  

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar det miljömässiga, det sociala och det 
ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling. Det strategiska arbetet bygger på Agenda 2030 

med de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och våra lokala mål. Vi utgår 
från Habo kommuns övergripande vision “Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”.  
Strategin och handlingsplanen knyter främst an till det sociala perspektivet för hållbar utveckling.  
 

Agenda 2030  
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse för hållbar utveckling. De 17 globala 

hållbarhetsmålen kopplade till Agenda 2030 syftar till att vi ska minska fattigdom, orättvisor och 
ojämlikheter samt minska negativa klimatpåverkan. Utgångspunkten är att det finns många olika 

sätt att nå målen och att alla behöver bidra på alla nivåer i samhället. 
 
Genom arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns en koppling till 4 av de 17 
globala hålbarhetsmålen. Det handlar om mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God 
utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. Utifrån Agenda 2030 ligger 

dessa mål ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet, där vi inkluderar vårt arbete för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
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Handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  

- barn och unga Habo kommun 
 
 

Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa ”den hållbara 
kommunen för hela livet”, samt att nå de övergripande målen i strategin. Insatserna/aktiviteterna 
har utarbetats av barn- och utbildnings- social och fritids och kulturförvaltningen tillsammans med 
Bra Liv Habo vårdcentral samt representanter från Sektion folkhälsa inom Region Jönköpings län. 

En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef eller liknande, bestående av representanter från 
ovanstående verksamheter har haft samordningsansvar i att sammanställa handlingsplanen. 

 

Mål och prioriteringar 
Målet med handlingsplanen är att tillsammans komma i gång med nya och förstärka befintliga 
aktiviteter för att nå en ökad kunskap inom området, samt att ge barn och unga förutsättningar att 
hantera sin egen integritet och sexualitet. Varje delmål ska i handlingsplanen ska koppla an till de 
övergripande målen i strategin. 
Verksamheterna har i insatserna/aktiviteterna valt att lyfta fram de delar som de anser är extra 

viktiga att utveckla och arbeta kring under denna tidsperiod. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Insatserna/aktiviteterna kommer att följas upp och utvärderas under tiden 2022–2025 i enlighet 
med den uppföljning/indikator som finns med till varje mål i handlingsplanen. 

Uppföljning görs av respektive verksamhet som står ansvariga för insatsen/aktiviteten enligt 
handlingsplanen. 
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Delmål Insats/aktivitet Ansvar/ 
Medansvar 

Uppföljning/ 
indikator 

Stärka barnet i sin 
kroppsliga integritet 
under tiden på 
förskolan 

Arbeta efter befintlig 
arbetsplan kring 
barns integritet. 
Innefattar bland 
annat metoden 
”Stopp min kropp” 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Förskolan 

Årligen enligt 
likabehandling- 
planens årshjul 

Ökad kunskap hos 
pedagoger för 
implementering av   
sexualitet, samtycke 
och relationer  

- Implementering av 
det nya 
kunskapsområdet 
inom Lgr 22 
- Utbildning inom 
MVP och Agera 
tillsammans 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 

- Utvärdering 
implementering 
 
 
- Antal utbildade  
 

Ökad kunskap kring 
sexualitet, samtycke 
och relationer hos 
elever i grundskolan 
för att stärka elevers 
hantering av sin 
egen sexualitet. 
 
 
 
 
 

- Genomföra 
temadag ”Relationer 
och sex”, åk. 7–9 
 
 
 
 
 
 
- Utforma 
frågeställningar kring 
sexuell hälsa i 
enkäten inom 
hälsosamtalen i 
årskurs 4 och 7 och 
genomföra enkäten. 
 
- Föreläsningar kring 
sexualitet för åk. 4–6 
 
-Porrpreventiva 
samtal, åk. 4–9 
- Implementering av 
metoderna ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 
Socialförvaltningen, 
Individ- och 
familjeomsorgen 
(IFO), fältsekreterare 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Elevhälsan 

-Enkät för till elever 
efter genomförandet 
 
 
 
 
 
 
 
- Resultat hälsoenkät 
 
 
 
 
 
 
 
- Antal genomförda 
föreläsningar 
 
- Uppföljning av 
samtal 
- Antal klasser som 
genomgått 
metoderna samt 
utvärdering av 
eleverna. 

Stärka barn och 
ungdomars självbild 
kring sin sexuella 
identitet. 

- Genomföra 
värderingsövningar 
och dialoger med 
barn och ungdomar 
kring sexuell 
identitet, könsroller, 
normer och 
värderingar 

Fritids- och 
kulturförvaltningen 
Fritidsgården 

- Trygghetsenkät 
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- Genomföra ”Gäst i 
soffan” på 
fritidsgården 
 

- Antal genomförda 
tillfällen samt 
uppföljning av utfall 
med ungdomarna 
genom samtal 

Stärka kompetensen 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter hos 
berörda 
yrkesgrupper  

-Kompetensutbildning 
med relevant innehåll 
kopplat till SRHR i 
samband med 
temadagar. 
 
- Utbildning Hbtqi 
 
 
- Utbildning från 
skolans elevhälsa till 
medarbetare på Bra Liv 
Habo vårdcentral 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
 
 
 
 
Region Jönköpings 
län, sektion folkhälsa 
 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen,  
elevhälsan 

- Antal genomförda 
temadagar 
 
 
 
 
- Vårdcentral är 
Hbtqi-diplomerad 
 
- Antal genomförda 
utbildningstillfällen 

Stärkt samverkan 

mellan hälso- och 
sjukvården, förskola 
och grundskola 

Utveckla 
samarbetsytor och 
nätverk genom stärkt 
kommunikation och 
arbetssätt. 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
Ungdomsmottagning 
Barnhälsovården 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

- Antal utvecklade 
nätverk 

Utveckla det 

förebyggande 
arbetet med fokus 
på gruppaktiviteter 

- Kartlägga behov 
och inventera 
relevanta metoder 
för gruppaktiviteter 
inom SRHR. 
 
- Genomföra riktade 
gruppaktiviteter för 
målgruppen. 

Socialförvaltningen 
 IFO, fältsekreterare 

- Utvärdering 
kartläggning 
 
 
 
 
- Antal grupper 

Stärka kompetensen 
hos medarbetare 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

- Utbildning med 
fokus på risk- och 
skyddsfaktorer 
 
 
 
 
- Utbildning ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Socialförvaltningen 
 IFO, myndighet och 
öppen vård, barn och 
unga 
 
 
 
IFO, fältsekreterare 
 

- Genomförda 
utbildningsinsatser 
 
 
 
 
 
- Utbildade 
medarbetare 
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§ 56 Sammanträdesplan 2023 

Diarienummer KS22/179 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplanen avseende 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt 
nedanstående: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott                       Kommunstyrelsen               Kommunfullmäktige 

(tis 13 dec 2022)                 on 11 jan                             to 26 jan 
ti 24 jan                               on 8 feb                               to 23 feb 
ti 28 feb                               on 15 mars                          to 30 mars 
ti 28 mars                            on 12 apr                             to 27 apr 
ti 16 maj                              on 31 maj                            to 15 juni 

  

ti 13 juni                             on 16 aug                            to 31 aug 
ti 29 aug                              on 13 sep                            to 28 sep 
ti 26 sep                              on 11 okt                             to 26 okt 
ti 24 okt                              on 8 nov                              to 23 nov 
ti 14 nov                             on 29 nov                            to 14 dec 
ti 12 dec 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  



 

Beslut 

Thorengruppen AB  

Järnvägsallén 24 

 903 28 Umeå 

Att: christina.runesdotter@thorengruppen.se 

2022-09-30 

1 (6) 

Dnr 2022:945 

 

 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping i 

Jönköpings kommun  

Beslut 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 

huvudman för gymnasieskola avseende det nationella försäljnings- och serviceprogrammet 

samt naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle vid Thoren Business 

School Jönköping i Jönköpings kommun. 

Bakgrund 

Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Thoren Business School 

Jönköping i Jönköpings kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten. 

Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Thoren 

Business School Jönköping enligt Skolinspektionens beslut den 28 september 2018 (dnr 32-

2018:939). 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 

viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas.  

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 
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allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 

eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 

som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 

verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 

eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap. 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning  

Då Skolinspektionen har gjort bedömningen att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har Skolinspektionen inte prövat om 

ägar- och ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 

föreskrifter som gäller för verksamheten eller om samtliga personer inom ägar- och 

ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar  

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 

Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Thorengruppen AB inte har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen 

kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola. 

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning: 

Brister vid tillsyn  

Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Det är den sökande som ska visa att detta 

villkor är uppfyllt. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet kan påvisa att huvudmannen 

inte heller vid en utökning av sin verksamhet har sådan förmåga att följa föreskrifterna. 

Skolinspektionen har under 2021 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thorengruppen AB:s 

gymnasieskola Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun. Tillsynen har 

genomförts genom digitala intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. 

Skolinspektionen har i beslut den 16 juni 2021 (dnr 2020:9112) påtalat allvarliga brister rörande 

bland annat skolans lokaler och utrustning, undervisning i ämnena kemi, biologi, fysik samt 

idrott och hälsa. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med vite om 

500 000 kronor. 

Skolinspektionen har i uppföljningsbeslut den 14 juni 2022 bedömt att huvudmannen inte 

avhjälpt samtliga påtalade brister. Brister som kvarstod i verksamheten avsåg ämnet idrott och 

hälsa. Skolinspektionen tilldelade vidare Thorengruppen AB en anmärkning avseende brist 

rörande studiehandledning på modersmålet. Skolinspektionen förelade Thorengruppen AB att 
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senast den 31 oktober 2022 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt 

skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har under våren 2022 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thoren Framtid 

AB:s grundskola Thoren Framtid Älmhult i Älmhults kommun. Tillsynen har genomförts genom 

intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. Som en del av tillsynen har 

även dokumentation granskats. Skolinspektionen har i beslut den 29 juni 2022 (dnr 2021:5255) 

påtalat brister rörande garanterad undervisningstid, undervisningens innehåll samt extra 

anpassningar och särskilt stöd. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med 

vite om 500 000 kronor. Skolinspektionen förelade Thoren Framtid AB att senast den 16 januari 

2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 

Skolinspektionen.  

Skolinspektionen har härefter, under juni 2022, genomfört en riktad tillsyn av huvudmannen 

Thorengruppen AB:s gymnasieskola Thoren Business School Solna i Solna kommun. Tillsynen 

har genomförts genom intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn mellan 

den 9-10 juni 2022. Som en del av tillsynen har även dokumentation granskats. 

Skolinspektionen har i beslut den 15 september 2022 (dnr 2022:5780) påtalat allvarliga och 

omfattande brister rörande undervisning och betygssättning. Skolinspektionen förelade 

Thorengruppen AB att senast den 10 januari 2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att 

vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Bristerna ansågs så allvarliga 

att föreläggandet förenades med vite om 500 000 kronor. 

Skolinspektionen konstaterar att de brister som framkommit vid tillsyn av ovanstående 

befintliga skolenheter är allvarliga och omfattande. Det kan vidare konstateras att 

tillsynsbristerna vid flera skolenheter kan kopplas till undervisningen där eleverna t.ex. inte får 

den undervisningstid de har rätt till. Tillsynsbristerna har ansetts så allvarliga att 

Skolinspektionens förelägganden har förenats med vite. De påtalade bristerna är sådana att de 

inte endast kan anses hänföra sig till de specifika skolenheter som tillsynerna avser utan även 

berör huvudmannen som på en övergripande nivå ansvarar för befintliga verksamheter.  

Det är samma personer (bortsett från en person) som företräder såväl moderbolaget 

Thorengruppen AB som dotterbolaget Thoren Framtid AB. Med hänsyn till detta och till 

omfattningen och graden av allvarlighet i de brister som nyligen har konstaterats i 

verksamheterna, bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna vid Thoren Framtid 

Älmhult även är relevanta för bedömningen av om huvudmannen Thorengruppen AB har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna i förevarande 

ärende.    

Skolinspektionen bedömer med hänsyn till de aktuella brister som Skolinspektionen konstaterat 

vid tillsyn av befintliga verksamheter att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 
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Elevprognos/ekonomi 

Ett villkor för godkännande är, enligt 2 kap. 5 § skollagen, att den enskilde har förutsättningar 

att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor 

för godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Huvudmannen ska inkomma med en intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter 

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

Det framgår av 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 

huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). En förutsättning för godkännande är att 

sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna i elevprognosen ligger till grund för 

sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de 

sökta utbildningarna. 

Av ansökan framgår att det nationella försäljnings- och serviceprogrammet ska omfatta 12 

utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 24 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 36 

utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3.  

Det framgår vidare att det nationella naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap 

och samhälle ska omfatta 8 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 16 utbildningsplatser läsår 2 i 

årskurserna 1-2 samt 24 utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Thoren Business School 

Jönköping i Jönköpings kommun. 

Sökanden har till stöd för sin elevprognos redogjort för en intresseundersökning som har 

genomförts av företaget PFM Research under perioden december 2021-februari 2022. 

Intresset har undersökts genom telefonintervjuer med elever och vårdnadshavare till elever i 

årskurs 8 och 9 som var folkbokförda i Jönköpings kommun. Sökanden har sammanställt svaren 

i en tabell och redogjort för antal svarande för respektive utbildning av totalt sex olika 

utbildningar. Två av utbildningarna avser de sökta försäljnings- och serviceprogrammet samt 

naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle vid Thoren Business 

School Jönköping i Jönköpings kommun. Övriga fyra utbildningar avser en annan skolenhet i 

Jönköpings kommun. 

Skolinspektionen har gett sökanden möjlighet att i komplettering redogöra för vilken 

information om sökanden som lämnats till respondenterna, hur många elever/vårdnadshavare 

som totalt har blivit tillfrågade, hur många elever/vårdnadshavare som har blivit tillfrågade per 

program och inriktning samt om respondenterna har visat intresse för fler än en utbildning. I 

komplettering har sökanden uppgett att varje undersökning har haft totalt 200 respondenter 

per ort och undersökning oavsett antal program och inriktningar. På frågan hur många som har 

visat intresse för mer än en utbildning har sökanden svarat att detta framgår av tabellerna samt 

att respondenterna har svarat i envalsfrågor. Sökanden har vidare uppgett att PMF Research 
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har informerat att de ringer på uppdrag av Thorengruppen AB som planerar att starta Thoren 

Business School Jönköping till hösten 2023. 

Skolinspektionen konstaterar att det av sökandens redogörelse och sammanställning av 

undersökningen framgår att 200 respondenter har svarat på frågor om totalt sex olika 

utbildningar varav fyra avser en annan skolenhet. 

Skolinspektionen konstaterar vidare att sökanden varken i ansökan eller i kompletteringen har 

redogjort för om de 200 respondenterna som deltagit i intresseundersökningarna utgör unika 

svaranden för respektive sökt program och inriktning eller ej. Det framgår inte heller om det 

visade intresset för de två aktuella utbildningarna avser ett förstahandsval eller inte.  

Skolinspektionen anser mot denna bakgrund att sökandens elevprognos innehåller alltför 

många oklarheter för att kunna visa ett riktat intresse för de planerade utbildningarna och den 

skolenhet som ansökan gäller. 

Det är därmed enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få 

angivet antal elever till de sökta utbildningarna. Sökanden har därmed inte redovisat att 

elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. 

Då sökandens elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning 

att budgeten inte heller är tillförlitlig. 

Påtagliga negativa följder  

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har 

Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på 

lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Jönköpings kommun 

och närliggande kommuner. 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

Beslutet har fattats av Liselotte Fredzell, utredare.  

Johanna Wallfors har varit föredragande/utredare i ärendet. 
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Kopia till 

Jönköpings kommun 

Gislaveds kommun 

Habo kommun 

Mullsjö kommun 

Nässjö kommun 

Tranås kommun 

Vaggeryds kommun 

SCB 

CSN 

 

Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 

Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 

104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 

överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 

inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 

finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 

ombud. 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  
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Ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i 

Jönköpings kommun 

Beslut 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 

huvudman för gymnasieskola avseende det nationella försäljnings- och serviceprogrammet, 

barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete, fordons- och 

transportprogrammet inriktning personbil samt vård- och omsorgsprogrammet vid 

Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. 

Bakgrund 

Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet Jönköping i 

Jönköpings kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten. 

Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Yrkesgymnasiet 

Jönköping i Jönköpings kommun enligt Skolinspektionens beslut den 1 februari 2011 (dnr 320-

2011:242). 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 

viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 
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allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 

eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 

som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 

verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 

eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap. 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning  

Då Skolinspektionen har gjort bedömningen att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har Skolinspektionen inte prövat om 

ägar- och ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 

föreskrifter som gäller för verksamheten eller om samtliga personer inom ägar- och 

ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar  

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 

Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Thorengruppen AB inte har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen 

kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola. 

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning. 

Brister vid tillsyn  

Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Det är den sökande som ska visa att detta 

villkor är uppfyllt. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet kan påvisa att huvudmannen 

inte heller vid en utökning av sin verksamhet har sådan förmåga att följa föreskrifterna. 

Skolinspektionen har under 2021 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thorengruppen AB:s 

gymnasieskola Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun. Tillsynen har 

genomförts genom digitala intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. 

Skolinspektionen har i beslut den 16 juni 2021 (dnr 2020:9112) påtalat allvarliga brister rörande 

bland annat skolans lokaler och utrustning, undervisning i ämnena kemi, biologi, fysik samt 

idrott och hälsa. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med vite om 

500 000 kronor. 

Skolinspektionen har i uppföljningsbeslut den 14 juni 2022 bedömt att huvudmannen inte 

avhjälpt samtliga påtalade brister. Brister som kvarstod i verksamheten avsåg ämnet idrott och 

hälsa. Skolinspektionen tilldelade vidare Thorengruppen AB en anmärkning avseende brist 

rörande studiehandledning på modersmålet. Skolinspektionen förelade Thorengruppen AB att 
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senast den 31 oktober 2022 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt 

skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har under våren 2022 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thoren Framtid 

AB:s grundskola Thoren Framtid Älmhult i Älmhults kommun. Tillsynen har genomförts genom 

intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. Som en del av tillsynen har 

även dokumentation granskats. Skolinspektionen har i beslut den 29 juni 2022 (dnr 2021:5255) 

påtalat brister rörande garanterad undervisningstid, undervisningens innehåll samt extra 

anpassningar och särskilt stöd. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med 

vite om 500 000 kronor. Skolinspektionen förelade Thoren Framtid AB att senast den 16 januari 

2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 

Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har härefter, under juni 2022, genomfört en riktad tillsyn av huvudmannen 

Thorengruppen AB:s gymnasieskola Thoren Business School Solna i Solna kommun. Tillsynen 

har genomförts genom intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn mellan 

den 9-10 juni 2022. Som en del av tillsynen har även dokumentation granskats. 

Skolinspektionen har i beslut den 15 september 2022 (dnr 2022:5780) påtalat allvarliga och 

omfattande brister rörande undervisning och betygssättning. Skolinspektionen förelade 

Thorengruppen AB att senast den 10 januari 2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att 

vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Bristerna ansågs så allvarliga 

att föreläggandet förenades med vite om 500 000 kronor. 

Skolinspektionen konstaterar att de brister som framkommit vid tillsyn av ovanstående 

befintliga skolenheter är allvarliga och omfattande. Det kan vidare konstateras att 

tillsynsbristerna vid flera skolenheter kan kopplas till undervisningen där eleverna t.ex. inte får 

den undervisningstid de har rätt till. Tillsynsbristerna har ansetts så allvarliga att 

Skolinspektionens förelägganden har förenats med vite. De påtalade bristerna är sådana att de 

inte endast kan anses hänföra sig till de specifika skolenheter som tillsynerna avser utan även 

berör huvudmannen som på en övergripande nivå ansvarar för befintliga verksamheter. 

Det är samma personer (bortsett från en person) som företräder såväl moderbolaget 

Thorengruppen AB som dotterbolaget Thoren Framtid AB. Med hänsyn till detta och till 

omfattningen och graden av allvarlighet i de brister som nyligen har konstaterats i 

verksamheterna, bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna vid Thoren Framtid 

Älmhult även är relevanta för bedömningen av om huvudmannen Thorengruppen AB har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna i förevarande 

ärende. 

Skolinspektionen bedömer med hänsyn till de aktuella brister som Skolinspektionen konstaterat 

vid tillsyn av befintliga verksamheter att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 
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Elevprognos/ekonomi 

Ett villkor för godkännande är, enligt 2 kap. 5 § skollagen, att den enskilde har förutsättningar 

att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor 

för godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Huvudmannen ska inkomma med en intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter 

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

Det framgår av 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 

huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 

En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna 

i elevprognosen ligger till grund för sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett 

tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 

Av ansökan framgår att det nationella försäljnings- och serviceprogrammet, barn- och 

fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete, fordons- och 

transportprogrammet inriktning personbil samt vård- och omsorgsprogrammet ska omfatta 6 

utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 12 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 18 

utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. 

Sökanden har till stöd för sin elevprognos redogjort för en intresseundersökning som har 

genomförts av företaget PFM Research under perioden december 2021-februari 2022. 

Intresset har undersökts genom telefonintervjuer med elever och vårdnadshavare till elever i 

årskurs 8 och 9, folkbokförda i Jönköpings kommun. Sökanden har sammanställt svaren i en 

tabell och redogjort för antal svarande för respektive utbildning av totalt sex olika utbildningar. 

Fyra av dessa utbildningar avser försäljnings- och serviceprogrammet, barn- och 

fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete, fordons- och 

transportprogrammet inriktning personbil samt vård- och omsorgsprogrammet vid 

Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. Övriga två utbildningar avser en annan 

skolenhet i Jönköpings kommun. 

Skolinspektionen har gett sökanden möjlighet att i komplettering redogöra för vilken 

information om sökanden som lämnats till respondenterna, hur många elever/vårdnadshavare 

som totalt har blivit tillfrågade, hur många elever/vårdnadshavare som har blivit tillfrågade per 

program och inriktning samt om respondenterna har visat intresse för fler än en utbildning. 

I komplettering har sökanden uppgett att varje undersökning har haft totalt 200 respondenter 

per ort och undersökning oavsett antal program och inriktningar. På frågan hur många som har 

visat intresse för mer än en utbildning har sökanden svarat att detta framgår av tabellerna samt 

att respondenterna har svarat i envalsfrågor. Sökanden har vidare uppgett att PMF Research 

har informerat att de ringer på uppdrag av Thorengruppen AB. 
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Skolinspektionen konstaterar att det av sökandens redogörelse och sammanställning av 

undersökningen framgår att 200 respondenter har svarat på frågor om totalt sex olika 

utbildningar. Två av dessa avser en annan skolenhet. 

Skolinspektionen konstaterar vidare att sökanden varken i ansökan eller i kompletteringen har 

redogjort för om de 200 respondenterna som deltagit i intresseundersökningarna utgör unika 

svaranden för respektive sökt program och inriktning eller ej. Det framgår inte heller om det 

visade intresset för de fyra aktuella utbildningarna avser ett förstahandsval eller inte. 

Skolinspektionen anser mot denna bakgrund att sökandens elevprognos innehåller alltför 

många oklarheter för att kunna visa ett riktat intresse för de planerade utbildningarna och den 

skolenhet som ansökan gäller. 

Det är därmed enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få 

angivet antal elever till de sökta utbildningarna. Sökanden har därmed inte redovisat att 

elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. 

Då sökandens elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning 

att budgeten inte heller är tillförlitlig. 

Påtagliga negativa följder  

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har 

Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på 

lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Jönköpings kommun 

och närliggande kommuner. 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

Beslutet har fattats av Rebecka Ahlvik Doverhem, utredare. 

Hugo Fiévet har varit föredragande/utredare i ärendet. 
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Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 

Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 

104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 

överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 

inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 

finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 

ombud. 
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Ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Jönköping i 

Jönköpings kommun  

Beslut 

Skolinspektionen godkänner Praktiska Sverige AB (556257-5786) som huvudman för 

gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun. Godkännandet avser 

utbildning på det nationella försäljnings- och serviceprogrammet. 

Bakgrund  

Praktiska Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Praktiska Gymnasiet 

Jönköping i Jönköpings kommun. Ansökan avser en utökning. 

Praktiska Sverige AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Praktiska 

Gymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun enligt Skolinspektionens beslut den 7 september 

2010 (dnr 37-2010:3227) och den 20 januari 2021 (dnr 2020:6659). 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 

viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas.  

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 

allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 
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eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 

som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 

verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 

eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning 

Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 

ledningskretsen till att omfatta följande personer:  

Marcus Strömberg, Jimmy Kjellström, Jonas Nordström, Katarina Wilson, Kristofer Hammar,  

Anders Bülow, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Anna Lundmark Boman, Anders Lövgren, 

Pia Rudengren, Håkan Sörman, Pernilla Larsson, Carl Christian Liljeros, Thomas Gustafsson, 

Hans Stråberg, Stig Thomas Orvar Magnusson, Gustav Andersson, Erik Andersson, Johan 

Andersson, Rune Andersson, Silvija Seres och Susanne Christenson. 

Ovanstående personer har prövats i egenskap av ägare med väsentligt inflytande och/eller 

styrelse- och ledningsperson i Praktiska Sverige AB, Vindora Utbildning AB, Vindora Holding AB, 

ACM 2001 AB, AcadeMedia AB, Mellby Gård AB, Mellby Gård Intressenter AB och Mellby Gård 

Holding AB. 

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att ägar- och ledningskretsen 

genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 

verksamheten samt att samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som 

lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar 

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 

Skolinspektionen den samlade bedömningen att Praktiska Sverige AB har ekonomiska 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt även i övrigt har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.  

Påtagliga negativa följder  

Enligt Jönköpings kommun finns det 1 669 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2022. 

Kommunen beräknar att det år 2027 kommer att finnas 1 857 ungdomar i åldern 16 år i 

kommunen.  

Skolinspektionen har gett Jönköpings kommun och närliggande kommuner tillfälle att yttra sig 

över ansökan.  
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Jönköpings kommun anser att ansökan ska avslås och uppger i huvudsak följande. Kommunen 

erbjuder försäljnings- och serviceprogrammet på två kommunala skolor. Ingen fristående 

gymnasieskola i kommunen erbjuder sökt utbildning. Ett eventuellt minskat elevunderlag 

medför minskade elevintäkter vilket försvårar möjligheten att hålla hög kvalitet på 

utbildningen. En ökad konkurrens om eleverna skulle försvåra för redan etablerade 

utbildningsanordnare att bedriva en kostnadseffektiv utbildning. Det arbetsförlagda lärandet 

(APL) om 15 veckor är obligatoriskt för eleverna för att nå en yrkesexamen och att det är redan 

idag svårt att hitta praktikplatser.  

Vaggeryds kommun erbjuder försäljnings- och serviceprogrammet och anger att risken finns att 

framtida elever väljer ett gymnasium i Jönköpings kommun med samma program, istället för 

att söka sig till Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. Programmen vid Fenix kan då komma 

tvingas att lägga ner. Enligt kommunen skulle det innebära påtagliga och långsiktiga 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Vaggeryds kommun. 

Mullsjö kommun ser inga direkta konsekvenser av etableringen och Habo kommun avstår från 

att yttra sig.  

Praktiska Sverige AB har uppgett att de avser att starta försäljnings- och serviceprogrammet 

läsåret 2023/24 med 12 utbildningsplatser.  

Antagningsstatistik från Jönköpings kommun visar att det inför läsåret 2022/23 finns              

100 behöriga förstahandssökande till försäljnings- och serviceprogrammet. 

Av förarbeten till bestämmelserna framgår att följderna, för att uppfylla kravet på att vara 

”påtagligt negativa”, ska antas bestå på längre sikt och att en period om fem år kan tjäna som 

riktmärke (prop. 2009/10:157 s. 21). Det framgår vidare att den omständigheten att en 

kommun kan tvingas att planera om och göra omfördelningar i sin egen skolverksamhet i ett 

kortare perspektiv inte ska vara tillräckligt för att ett godkännande inte ska ges.  

Skolinspektionen vill understryka att det ankommer på kommunen att påvisa att de följder som 

påtalas har en bestående karaktär. Skolinspektionen konstaterar att Jönköpings kommun inte 

närmare redogjort för på vilket sätt en etablering av sökt utbildning skulle medföra negativa 

konsekvenser eller om följderna skulle vara av bestående karaktär. Skolinspektionens 

helhetsbedömning är därmed att en etablering inte skulle innebära sådana påtagliga negativa 

följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Jönköpings 

kommun eller närliggande kommuner att ansökan ska avslås. Vid bedömningen har 

Skolinspektionen tagit hänsyn till antalet behöriga förstahandssökande till det nationella 

programmet som bedrivs av kommunen, antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att 

erbjuda samt uppgifter i kommunernas yttranden. Skolinspektionen bedömer vidare att de 

invändningar mot en etablering som framförts av Vaggeryds kommun inte är av den grad att 

ansökan ska avslås. 
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Villkor för godkännandet 

Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2023 under förutsättning att det vunnit laga 
kraft. 

Upplysning 

När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbildningen starta senast vid 
början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. Det framgår av 2 kap. 3 a § 
gymnasieförordningen. 

Det innebär att den utbildning som omfattas av godkännande enligt detta beslut ska starta 

senast vid början av läsåret 2024/25.  

Om utbildningen inte har startat inom denna tidpunkt kommer Skolinspektionen att återkalla 

godkännandet. Om det endast är en del av utbildningen som inte har startat vid denna tidpunkt 

kommer återkallelsen avse endast den delen. Detta gäller även om utbildningen i annat fall inte 

har bedrivits under en sammanhängande tid av två år. Det framgår av 26 kap. 14 b § skollagen. 

Praktiska Sverige AB ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 

utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § 

skollagen till Skolinspektionen senast en månad efter förändringen. 

Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 

Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039). 

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet för 

skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person. 

Etableringskontroll  

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och den 

godkända utbildningen inför skolstart. Mer information om etableringskontrollen finns på 

Skolinspektionens webbplats.  

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 
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På Skolinspektionens vägnar 

 

 

Beslutet har fattats av Amanda Zabielski, utredare.  

Viktoriya Shelley har varit föredragande/utredare i ärendet. 

 

 

Kopia till 

Jönköpings kommun  

Gislaveds kommun 

Håbo kommun 

Mullsjö kommun 

Nässjö kommun 

Tranås kommun 

Vaggeryds kommun 

SCB 

CSN 
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Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 

Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 

104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 

överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 

inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 

finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 

ombud. 
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