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Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

Tisdagen den 22 mars 2022 klockan 17.00–19.15 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Maria Alfredsson (KD) 

Mikael Zander (SD) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) ersätter Sofia Johansson (S) 

Christina Källström (MP) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Ingemar Severin (M) ersätter Johanna Bergbom (M) 

Övriga närvarande Olle Moln Teike (SD) 

Åsa Wadling, Skolchef 

Josef Axelsson, Sekreterare 

Mona Ljunggren, Ekonom § 26 

Mikael Norell, Gatu/Parkchef § 24 

Anna Gustafsson, Samordnare Familjecentralen § 25 

Jill Trygg, Facklig representant, Lärarförbundet 

Paragrafer 22–32 

Utses att justera Fredrik Wärnbring 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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§ 22 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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§ 23 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Fredrik Wärnbring (M) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 24 Trafiksituationen vid Hagenskolan respektive vid 
Kärnekulla 

Mikael Norell, gatu/parkchef i Habo kommun berättar att kommunens mål 

är att erbjuda en trygg och säker färdväg till skolorna samt till andra 

destinationer i Habo. I arbetet med gång- och cykelvägnätet samarbetar 

kommunen med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande). Just nu pågår arbetet med en cykelplan och i det arbetet 

kommer resvaneundersökning att göras för att få en bättre bild av hur 

invånarna upplever gång- och cykelvägnätet. 

Mellan den kommande sporthallen och skolan på Kärnekulla kommer det 

att gå en väg som bilar får köra på. För att elever på ett säkert sätt ska 

kunna röra sig mellan skolan och sporthallen kommer vägen att utformas 

som en så kallad delad yta. Begreppet delad yta betyder att det är flera 

trafikantgrupper som rör sig på samma yta, i detta fall bilister, cyklister och 

gående. En delad yta byggs med syftet att bilister som passerar inte ska 

vilja köra snabbt och att sikten ska vara god så att gående syns. Konkret 

görs detta genom att den aktuella vägen blir ett lågfartsområde där bilar får 

köra maximalt 10 km/h samt att en upphöjning görs i början av området 

och en nedsänkning i slutet: allt för att markera att det är ett lågfartsområde 

där bilister har väjningsplikt för gående. Underlaget är ojämnt med 

smågatsten så att det vibrerar i bilen om en förare inte håller låg fart. 

Vägavsnittet kommer också att vara smalt med träd nära körbanan vilket 

gör att det inte inbjuder till högre hastigheter. Målet är att bara bilister som 

måste köra på vägen mellan skolan och sporthallen ska göra det. De som 

ska till Willys och handla ska tycka att det är lättare att köra in direkt från 

Bränningeleden.   

För att göra trafiksituationen så bra som möjligt vid nya skolan på 

Kärnekulla kommer det vara viktigt att föräldrar uppmanas använda annat 

färdsätt än bil, framför allt vid lämning på morgonen.  

Det pågår arbete för att förbättra trafiksituationen på Mellangatan vid 

Hagenskolan. Planen är att en del av Skolgatan ska bli enkelriktad. Det är 

från korsningen med Mellangatan till korsningen med Stargatan. Denna 

vägsträcka är tänkt att höjas upp fungera som en yta där föräldrar kort 

stannar till och släpper av eller hämtar upp sitt barn.  

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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§ 25 Uppföljning av Familjecentralens verksamhet 

Anna Gustafsson, samordnare och pedagog vid Familjecentralen i Habo 

berättar de är till för föräldrar och barn från 0–6 år i kommunen. 

Verksamheten bedrivs tillsammans av Habo kommun och Region 

Jönköpings län. Från Habo kommun arbetar personal från barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. Deras arbete omfattar öppna 

förskolan, babymassage och andra sociala aktiviteter. Region Jönköpings 

län arbetar med barn- och kvinnohälsovård som erbjuds på 

Familjecentralen. 

Familjecentralen arbetar hälsofrämjande och med förebyggande samt 

tidiga insatser. Med alla fyra olika verksamheter under ett och samma tak 

så möter de gravida och alla Habos familjer med barn 0–6 år, och i 

samverkan ger stöd efter familjens behov.  

Under pandemin har Öppna förskolans verksamhet fått ställa om och har 

inte kunnat bedriva verksamheten i vanlig ordning. För tillfället finns ingen 

aktuell statistik över antal besökare. Familjecentralen ser ett stort behov av 

att kunna träffas igen. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 26 Ekonomisk månadsrapport samt barn- och 
elevavstämning för februari 

Diarienummer BU22/14 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport per den 

28 februari 2022 för nämnden. Rapporten visar att 14% av 2022 års budget 

för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är förbrukade. Enligt 

budgeten för 2022 förväntades 16,7% vara förbrukat vid februari månads 

utgång.  

Barn- och elevavstämningen för februari visar att antalet barn inom 

förskolan beräknas bli 6 färre än budgeterat för 2022. Baserat på antalet 

elever inom fritidshemsverksamheten i februari beräknas de bli 16 färre än 

budgeterat för 2022. Motsvarande siffra för gymnasiet är 18 färre än 

budgeterat. Antalet elever inom grundskolan är i nivå med budget. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 27 Skolmiljarden, tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2022 

Diarienummer BU22/27 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på 

fördelningen av tillfälligt statligt ekonomiskt stöd 

Fördelning av bidraget sker till förskoleklass och grundskola. Beräkning 

görs på det elevantal som finns i verksamheten den 15 februari och 15 

september 2022. Tilldelning blir 532 kr/elev och termin. Verksamheterna 

redovisar hur pengarna har använts i det ekonomiska bokslutet för 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Skolverket kommer under två tillfällen 2022 att betala ut ett statsbidrag till 

kommunerna i syfte att ”bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 

kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 

trots pandemin”. Av Skolverkets information framgår att kommunen 

bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. 

Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet som kommunerna 

erhåller baseras på det antal invånare som fanns i åldern 6–19 år i 

kommunen i november 2021 enligt SCB:s register.  Det finns ingen 

förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur bidraget ska 

användas och Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner om 

hur fördelningen ska ske. 

Bidraget utbetalas till kommunens skolor och privata anordnare i andra 

kommuner som har elever som är folkbokförda i Habo kommun. 

Beräkningsgrund 

Beräkningen bygger på att Habo kommun kommer att erhålla totalt 

2 278 308 kr för 2022. 

Budgeterat antal elever Förskoleklass – åk 9 är 2 142 

Belopp per elev blir då 1 064 kr per år 

Då elevantalet kan skilja på de olika skolorna för vårtermin och hösttermin 

kommer halva beloppet betalas ut för elever som finns i verksamheten den 

15 februari och den andra halvan för elever den 15 september. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag på tilldelning är att fördela 

bidraget till förskoleklass och grundskola. Beräkning görs på det elevantal 

som finns i verksamheten den 15 februari 2022 samt 15 september 2022. 

Tilldelningen blir då 532 kr/elev och termin 

Bidraget kommer att utbetalas till kommunens skolor och privata 

anordnare i andra kommuner som har elever som är folkbokförda i Habo 

kommun. Privat anordnare inkommer med faktura för de elever som finns i 

verksamheten den 15 februari 2022 samt den 15 september 2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Rektorer för kommunala och fristående grundskolor där Habo kommun har elever  
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§ 28 Remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
utökning av platser vid Praktiska gymnasiet i 
Jönköping 

Diarienummer BU22/47 

Beslut 

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

ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola: Praktiska Gymnasiet i 

Jönköping. 

Beskrivning av ärendet 

Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Praktiska Gymnasiet i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Praktiska Gymnasiet vill utöka verksamheten med Försäljning‐ och 

serviceprogrammet. 

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 
Sida 

11 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 29 Remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
utökning av platser vid Thoren Business School i 
Jönköping 

Diarienummer BU22/48 

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. 

Beskrivning av ärendet 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 

2023/2024. Thoren Business School Jönköping vill utöka verksamheten 

med Försäljning‐ och serviceprogrammet samt 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 

samhälle.   

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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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§ 30 Remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
utökning av platser vid Thoren Business School i 
Jönköping 

Diarienummer BU22/49 

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. 

Beskrivning av ärendet 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet i Jönköping fr.o.m. läsåret 2023/2024. Yrkesgymnasiet i 

Jönköping vill utöka verksamheten med Försäljning‐ och 

serviceprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 

pedagogiskt och socialt arbete.   

Habo kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 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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§ 31 Redovisning av delegationsbeslut från februari 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Presidiet får i uppdrag att bestämma hur rutinerna för redovisning av 

fattade delegationsbeslut kan förändras.  

Beskrivning av ärendet 

Delegationslistor för februari 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220201–220228 nr 29-31 

Rektor Per Sandberg 

220201–220228 nr 18-28 

Handläggare Josef Axelsson 

220201–220228 nr 11-26 

Handläggare Josef Axelsson presenterar förslag till förändrad rutin för 

redovisning av delegationsbeslut till nämnden.  

_____  
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§ 32 Informationsärenden 

Beredskap inför eventuellt flyktingmottagande 

Skolchef Åsa Wadling berättar att kommunens Inriktning och 

samverkansgrupp (ISF) nu arbetar med att hantera situationen med 

människor som kommer från Ukraina. Utöver detta ingår Åsa i ett 

nationellt nätverk med skolchefer som diskuterar Ukrainakrisen. Elever i 

grundskoleåldern som kommer till Sverige utifrån EU:s massflyktsdirektiv 

har rätt till skolgång i Sverige om de söker asyl. Kommuner kan söka 

statlig ersättning (statsbidrag) för de extra kostnader som uppkommer då 

barn och elever från Ukraina ska gå i svensk förskola respektive 

grundskola. Det är i nuläget inte tydligt vad beviljade statsbidrag i detta 

sammanhang får användas till. Det är exempelvis inte självklart att de får 

användas till ökade lokalkostnader.  

För att koordinera situationen med barn och elever från Ukraina som 

kommer till Habo planerar barn- och utbildningsförvaltningen att anställa 

en samordnare på deltid.   

Lokaler 

Ett konsultföretag arbetar med att ta fram en lokalbehovsmodell för Habo 

kommuns verksamheter. Modellen ska vara klar inom kort och kommer 

vara en viktig del i barn- och utbildningsförvaltningens planering av 

förskole- samt skollokaler de kommande åren.  

Covid-19 

Regelbundna möten med rektorer och smittkydd i Region Jönköpings län 

angående covid-19 har nu upphört.  

Särskola 

Cirka 10 elever kommer börja särskolan vid Hagenskolan då den startar 

höstterminen 2022. Elever som går i särskola årskurs 7-9 kommer att 

fortsätta sin skolgång i Jönköpings kommun.   

Kulturskolan 

Skolinspektionen (SI) ställde ett antal frågor till förvaltningen efter att de 

fått in en anmälan om att grundskoleelever i Habo kommun har 

instrumentundervisning på lektionstid. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har besvarat dessa frågor. SI har sedan återkommit med följdfrågor. Dessa 

frågor ska diskuteras med grundskolerektorerna.  

_____ 


