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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-21 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Vänster och höger kammare, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 21 april 2020 kl. 17:00–19:20 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S), ordförande 

Ingemar Severin (M) ersätter Anders Almfors 
Fredrik Wärnbring (M) 
Johanna Bergbom (M) 
Lars Ramberg (KD) 
Eva-Lis Svensson (S) 
Sofia Johansson (S) 
Mikael Zander (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Per Sandberg, tillförordnad skolchef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
John Ygemar, ungdomscoach § 24 
Mona Ljunggren, ekonom § 26-28 

  
Utses att justera Johanna Bergbom Paragrafer: 24–34 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 24 Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar 
 
Ungdomscoach John Ygemar informerar om sitt uppdrag som innefattar 
grundskola, kommunens aktivitetsansvar samt unga vuxna som riskerar 
långvarigt utanförskap. Arbetet i grundskola berör bland annat elevhälsa, 
närvarorutin samt att motivera till gymnasiestudier. 

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar riktar sig till ungdomar i ålder 
16-20 år som inte fullföljt eller påbörjat gymnasiestudier. Insatser som 
erbjuds är bland annat motiverande samtal, praktik med ersättning och stöd 
för att skriva in sig på Arbetsförmedling alternativt söka utbildning. 

Ungdomscoachen finns, i mån av tid, till för ungdomar över 20 år i 
samarbete med arbetsförmedling och socialtjänst. 

Över tid har antalet inskrivna ungdomar i aktivitetsansvaret minskat i takt 
med att kommunen fått bättre kännedom om frågan och kunnat gå in i 
tidigare skede i grundskolan. 

Vidare informerar ungdomscoachen om vilka insatser han anser saknas i 
kommunen, till exempel en ungdomsanställning från 18 års ålder, ett lokalt 
introduktionsprogram och en arbetsmarknadsenhet. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 25 Information med anledning av coronaviruset 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg ger en uppdaterad information om 
arbetet med anledning av coronaviruset. Barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar vidare som tidigare. Händelsegruppen 
träffas två gånger per vecka och tillförordnad skolchef har möte med 
rektorer varje morgon. Personal som har möjlighet arbetar hemifrån. 
 
Förberedelse för omflyttning av personal från barn- och 
utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen har påbörjats med ett 
första informationsmöte med berörd personal. Det sker på frivillig basis 
och än så länge finns inget beslut om att verkställa en omflyttning. 

Diskussioner om hur skolan ska genomföra skolavslutningar har påbörjats. 
Förvaltningen förbereder för att förskola och fritids kommer att nyttjas mer 
i sommar om vårdnadshavare inte kan ta semester som planerat. 

_____  
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Dnr BU20/28 

§ 26 Ekonomisk månadsrapport 
 
Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 
mars 2020 som visar på ett underskott. 

Barn- och elevavstämningen för mars 2020 visar att antal barn i förskolan 
ligger i nivå med budget, likaså antal elever i grundskolan. 

Mona Ljunggren informerar även om att statsbidragen för lärarassistenter 
har halverats jämfört med hösten 2019. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-21  6 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU19/86 

§ 27 Budget 2020 - åtgärder 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, för att nå en budget i balans år 
2020, inte anställa en tal- och språklärare. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade i månadsrapporten för 
februari ett förväntat underskott för helåret 2020 på 6 441 000 kronor. 

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med svar på följande frågor: 

• redovisa vad förskolans prognostiserade underskott orsakas av. 
• ta fram förslag för att få nämndens budget i balans under 2020 utan 

tillskott av extra pengar. 
• jämföra kostnader för kommunal verksamhet med bidrag till privata 

utförare. 
• redogöra för löneglidningens storlek.  

Förvaltningen har tagit fram svar på frågorna. Vad gäller förslag för att nå 
en budget i balans har förvaltningen bland annat tagit fram ett förslag i 
vilket man föreslår att en tal- och språklärare inte tillsätts, vilket skulle ge 
en besparing på 600 000 kronor. Utöver detta beräknar förvaltningen att 
det kommer bli ett överskott på ca 5,2 miljoner kronor på grund av 
personal som varit frånvarande med anledning av corona, eftersom staten 
har utlovat bidrag för sjuklönekostnaderna. Dessutom har hyreskontrakt för 
Lagget omförhandlats vilket ger en besparing på 300 000 kronor. 
Ytterligare besparingar beräknas också kunna ge 300 000 kronor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att man, för att nå en budget i 
balans år 2020, inte tillsätter en tal- och språklärare. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Fredrik Wärnbring (M), Lars Ramberg (KD), Johanna Bergbom (M),  Eva-
Lis Svensson (S) och Ingemar Severin (M) yrkar bifall till förslaget. 

  

_____  
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§ 28 Diskussion om budget 2021 och ram 2022-2023 
 
Ekonom Mona Ljunggren och tillförordnad skolchef Per Sandberg 
informerar att de ska ha täta möten med presidiet i arbetet med budget 
2021 och ram 2022-2023. Uppstartsmöte blir i maj 2020 då riktlinjer för 
arbetet sätts upp. De ska bland annat gå igenom de schabloner som finns, 
resursfördelningssystem och behörighetskrav. En första rapport kommer 
ges på nämndens möte i maj. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 29 Aktuell kö till förskoleverksamhet 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg presenterar aktuella kösiffror till 
kommunens förskolor per den 15 april 2020. 78 barn står i kö till plats på 
någon av kommunens förskolor. Sammanlagt är 99,4 procent av platserna 
på kommunens förskolor nyttjade. 

Till hösten 2020 räknar förvaltningen med att endast en av kommunens 
förskolor kommer upp i 100 procent vad gäller nyttjandegrad. 
Detta innebär bland annat att en befintlig modul på Slättens förskola inte 
kommer att användas under hösten för att tas i bruk igen år 2021. 
Förvaltningen räknar med att klara år 2021 med de lokaler som finns. Ny 
förskola beräknas vara klar våren 2022. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/47 

§ 30 Svar på remiss från skolinspektionen - ansökan från 
Thorengruppen AB (2020:1055) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 
ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen (dnr 2020:1055) ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Jönköpings 
kommun från och med läsåret 2021. Habo kommun har getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Eftersom Habo kommun 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 BU20/57 

§ 31 Svar på remiss från skolinspektionen - ansökan från 
Thorengruppen AB (2020:1078) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över 
ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. 

Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen (dnr 2020:1078) ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Jönköpings kommun från och 
med läsåret 2021. Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Eftersom Habo kommun 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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§ 32 Information om lokaler 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om det fortsatta arbetet 
med ny skola och förskola på Kärnekulla. Han visar exempel på ritningar 
från både förskola och skola samt att det finns möjlighet att utöka skolan 
om behovet uppstår. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 33 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från: 

Rektor Per Sandberg nr 34-59, 200301-200331 

Handläggare Josef Axelsson nr 16-23, 200301-200331 

Handläggare Ulla Gillblom, nr 3, 200301-200331 

_____  
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§ 34 Informationsärenden 
 

• Skolinspektionen: granskning av huvudmannens styrning och 
delegering, till exempel i vilken utsträckning huvudmannen 
delegerar. 
 

• Ändring och digitalisering av byggnadsplan för Fagerhult 16-GUT-
533 - underrättelse om granskning. 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att teckna 
avtal med Habo Wolley och andra idrottsföreningar som ansökt om 
medel för ett projekt som syftar till att bedriva rastaktiviteter på 
skolor. Kommunstyrelsen har tagit beslut att bidra med max 75 000 
kronor per år under tre år. 

_____ 
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