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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-04-23 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Kommunhuset, vänstra kammaren 

 Tisdagen den 23 april 2019 kl. 17:00–19:23 

  

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Amela Johansson (S) 

Christina Källström (MP), ersätter Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Lars Ramberg (KD) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Katarina Ståhlkrantz, skolchef 

Per Sandberg, bitr. skolchef 

Mona Ljunggren, ekonom 

Josef Axelsson, sekreterare 

Anders Ströberg, enhetschef elevhälsan 

John Ygemar, ungdomscoach 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Mikael Zander Paragrafer: 34–47 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-04-23  3 
 

Justeras Expedierats 

 

 

§ 34 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 35 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Mikael Zander (SD) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 36 Presentation av elevhälsan/ungdsomscoach 

Information  

Anders Ströberg arbetar som enhetschef för elevhälsan som finns på 

kommunens grundskolor. Anders är chef över de centralt organiserade 

delarna där skolsköterskor, skolkuratorer och ungdomscoach ingår. Anders 

ansvarar även för att skolläkare och skolpsykolog hyrs in efter behov. En 

viktig del av elevhälsoarbetet är att verka för att barn och elever ska ha 

jämlika förutsättningar för sin skolgång. 

John Ygemar arbetar som ungdomscoach med uppgift att följa upp och 

stödja ungdomar i grundskolan som har hög frånvaro. Den vanligaste 

orsaken till hög frånvaro är mobbning och socialt utanförskap. Utöver 

grundskoleelevers frånvaro arbetar John också med att följa upp ungdomar 

mellan 16–20 år som inte går i gymnasiet, och därmed omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Den tredje huvudsakliga området av 

Johns tjänst är att stödja unga vuxna mellan 20–24 år som inte kommer 

vidare mot arbete eller annan sysselsättning. 

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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Dnr BU19/25 

§ 37 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport samt 

avstämning av antal barn och elever i förskola, skola och fritidshem per 

den 31 mars 2019. 

_____  
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Dnr BU19/24 

§ 38 Barn- och elevprognos 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens barn- och elevprognos per den 28 februari. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 28 februari 2019 tagit fram en 

ny barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många förskoleplatser under 2019. Under hösten 2019 

visar prognosen att ett antal platser kommer att vara outnyttjade. Från 2020 

behövs en ny förskola för att täcka platsbehovet.  

Prognosen för antalet skolplatser i årskurs F-6 visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många skolplatser fram till läsåret 2021/2022, då 70 

platser kommer att saknas. Noteras bör dock att även om det totala antalet 

skolplatser beräknas räcka fram till hösten 2021, är behovet av nya 

skolplatser ojämnt geografiskt fördelat över kommunen. Redan från hösten 

2018 har en successiv utökning av Bränningeskolan påbörjats i tillfälliga 

lokaler, motsvarande en ny klass per läsår. 

Förvaltningens prognos avseende skolplatser i årskurs 7-9 visar att 

Hagabodaskolans lokaler beräknas vara tillräckliga fram till läsåret 

2025/2026. 

_____ 
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§ 39 Fortsatt diskussion om budget 2020 och budgetram 2021–

2022 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Mona Ljunggren berättar att tertialuppföljning 1 kommer att presenteras 

för barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet i maj. 

Förvaltningen kartlägger särskilda behov inom förskole- respektive 

skolverksamheten som är viktiga att känna till inför det kommande 

budgetarbetet. 

Det anlitade konsultföretaget PwC kommer i maj att presentera sitt förslag 

till nytt resursfördelningssystem. 

_____  
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§ 40 Aktuell kö till förskoleverksamheten 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Katarina Ståhlkrantz ger en beskrivning av tillgången på platser vid 

kommunens förskolor. På flera förskolor är nyttjandegraden hög, det vill 

säga att det går fler barn på förskolan än det finns platser. Lägst 

nyttjandegrad har Fagerhults förskola vilket beror på att det där finns en 

extra modul. Den 15 april 2019 stod 103 barn i kö till förskola till 

kommunens förskolor. 

_____  
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Dnr BU19/44 

§ 41 Ändring av titel från förskolechef till rektor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att titeln förskolechef ändras från 

den 1 juli 2019 till titel och funktion som rektor enligt skollagen. 

Ärendebeskrivning 

Från den 1 juli 2019 görs en ändring i skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. § 

9) att förskolechefer ska benämnas rektorer. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att ändra titeln förskolechef till rektor enligt skollagen från och 

med 2019-07-01. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

HR-administratör 

Förskolechefer  
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Dnr BU19/43 

§ 42 Barn- och utbildningsnämndens resultatfonder 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

avsluta barn- och utbildningsnämndens resultatfonder från och med den 1 

januari 2019. 

Ärendebeskrivning 

I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att från år 2010 införa 

resultat-/utjämningsfonder, som ett treårigt projekt, inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. 

Den utvärdering som genomfördes efter projektets slut, visade att 

resultatfonderna hade fungerat mycket bra under projekttiden. Den 29 

november beslutade kommunfullmäktige att permanenta resultatfonderna 

och att det även skulle gälla kulturskolans verksamhet. 

Enligt Habo kommuns ekonomistyrningsprinciper, som beslutats av 

kommunfullmäktige den 25 februari 2016 anges att: 

Det finns ett antal så kallade resultatfonder inom barn- och 

utbildningsnämnden. Över- och underskott kan under vissa 

förutsättningar balanseras mellan åren. För att använda behållningen i 

resultatfonderna krävs att såväl barn- och utbildningsnämnden som 

kommunen som helhet beräknas redovisa ett positivt resultat för 

innevarande år.  

Då barn- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att det är orimligt för 

en enhetschef att i början av ett kalenderår bedöma huruvida nämnden och 

kommunen som helhet kommer att redovisa ett positivt resultat för hela 

året, föreslås att resultatfonderna avslutas från den 1 januari 2019. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr BU19/48 

§ 43 Remiss från skolinspektionen - ansökan från Drottning 

Blankas Gymnasieskola AB (2019:928) 

Beslut 

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

ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i 

Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping från och 

med läsåret 2020/2021. Utökningen avser barn- och fritidsprogrammet, 

ekonomiprogrammet, hantverksprogrammet, samhällsvetenskaps-

programmet samt vård- och omsorgsprogrammet. Den fullt utbyggda 

verksamheten beräknas omfatta 216 elever år 2022. Habo kommun 

har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Då Habo som lägeskommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning 

föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- 

och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen  
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Dnr BU19/48 

§ 44 Remiss från skolinspektionen - ansökan från 

Thorengruppen AB (2019:792) 

Beslut 

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

ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 

Thoren Business School i Jönköping från och med läsåret 2020/2021. 

Utökningen avser handels- och administrationsprogrammet och den fullt 

utbyggda verksamheten beräknas omfatta 36 elever år 2022. Habo 

kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Då Habo som lägeskommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning 

föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- 

och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen  
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Dnr BU19/48 

§ 45 Remiss från skolinspektionen - ansökan från 

Thorengruppen AB (2019:968) 

Beslut 

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

ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet i Jönköping från och med läsåret 2020/2021. Utökningen 

avser barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt 

vård- och omsorgsprogrammet. Den fullt utbyggda verksamheten beräknas 

omfatta 54 elever år 2022. Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig 

över ansökan. 

Då Habo som lägeskommun inte bedriver någon egen gymnasieutbildning 

föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen  
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§ 46 Anmälningsärenden 

 

a) 

Delegationslistor från 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 8-9, 190301–190331 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg 21-30, 190301–190331 

Handläggare Josef Axelsson nr 16-22, 190301–190331  

b) 

KF § 114 

Svar på motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar 

KS § 69 

Internkontrollplaner 2019 

KS § 65 

Ändring av titel från barn- och utbildningschef till skolchef 

BU19/55 

Patientsäkerhetsberättelse – för elevhälsans medicinska insats i Habo 

kommun 2018 

  

_____  
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§ 47 Informationsärenden 

 

a) 

Per Sandberg informerar om brandskyddet Vänstra kammaren i 

kommunhuset, där sammanträdet äger rum. 

b) 

Jill Trygg presenterar en skrivelse som Lärarförbundet i Habo den 23 april 

2019 har skickat till barn- och utbildningsnämnden. Skrivelsen handlar om 

önskemål om mer planeringstid för förskolelärare i kommunen. 

c) 

Johanna Bergbom och Gunnar Pettersson berättar om ett intressant och 

givande besök på Alléskolan som de som kontaktpolitiker nyligen 

genomförde. 

d) 

Gunnar Pettersson tog upp möjligheten att som kontaktpolitiker vara med 

på föräldraråd.   

_____ 


