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Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

Tisdagen den 26 april 2022 klockan 17.00–19.50 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Ingemar Severin (M) ersätter Maria Alfredsson (KD) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, Skolchef 

Per Sandberg, Bitr. skolchef 

Mona Ljunggren, Ekonom § 37 

Josef Axelsson, Sekreterare/handläggare 

Anders Ströberg, Barn- och ungdomssamordnare § 36 

Robert Sjödelius, Rektor särskolan § 35 

Ulrika Ärlig, Bitr. rektor särskolan § 35 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

Paragrafer 33–43 

Utses att justera Carina Gröndahl Sjöö 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
Sida 

2 
 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-26 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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§ 33 Godkännande av dagordning  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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§ 34 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Carina Gröndahl Sjöö (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 35 Information om särskolan 

Höstterminen 2022 startar Habo kommun egen grundsärskoleverksamhet. 

Rektor samt biträdande rektor för grundsärskolan, Robert Sjödelius samt 

Ulrika Ärlig, berättar för nämnden om den kommande verksamheten. 

Visionen kommer vara Vi växer tillsammans. Bakgrunden till att Habo 

kommun nu startar en egen grundsärskola är att Jönköpings kommun har 

sagt upp avtalet med Habo kommun. Utifrån detta avtal har Habo 

kommuns grundsärskoleelever fått gå i Jönköping kommuns 

grundsärskolor.    

Grundsärskolan är till för de elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning och på grund av detta har svårt att klara grundskolans 

kunskapskrav. Det övergripande målet med elevernas utbildning är att de 

ska kunna delta aktivt i samhället men också kunna fortsätta att utbilda sig. 

Ett 10-tal elever planeras börja i verksamheten till höstterminen 2022. De 

går idag i Habo kommuns grundskolor men följer delvis grundsärskolans 

läroplan.  

Lokaler samt skolgård för grundsärskolan håller på att iordningställas på en 

yta i anslutning till Hagenskolan och Hagabodaskolan. Rekrytering pågår 

av personal; speciallärare, lärare med inriktning fritidshem/förskollärare 

samt resurspedagoger. I undervisningen är det viktigt att det är fokus på 

både utveckling och lärande samt trygghet och trivsel. Något som är viktigt 

är att elevernas individuella förutsättningar beaktas i utbildningen. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
Sida 

6 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 36 Uppföljning av skolnärvaro och skolplikt 

Handläggare Josef Axelsson på barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

berättar övergripande för nämnden hur arbetet med skolpliktsbevakning 

fungerar när det gäller elever folkbokförda i Habo kommun. Rektorer på 

grundskolorna har ansvar för att säkerställa att skolplikten efterlevs för de 

elever som är inskrivna på respektive skola. Josef Axelsson bevakar och 

följer upp elever folkbokförda i Habo kommun där förvaltningen inte vet 

var eller om eleverna går i skolan. Av de elever som för närvarande är 

under bevakning befinner sig några utomlands sedan i höstas.  

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg berättar att under ht 2021 

så hade 60% av eleverna från förskoleklass till årskurs 9 frånvaro på mer 

än 10%. Andelen elever med hög frånvaro är högre efter jämfört med 

innan pandemin. Det går än så länge inte att se att den höga frånvaron har 

påverkat betygsresultaten i negativ riktning. Om elevernas 

kunskapsutveckling har påverkats är än så länge oklart. 

Anders Ströberg framhåller att det nu är viktigt att bryta mönstret med hög 

frånvaro. En möjlig förklaring till den högre frånvaron är att synen på 

frånvaro har förändrats i och med pandemin. Konkret betyder detta att 

elever möjligtvis är hemma för mindre besvär som de innan pandemin gick 

till skolan med. Det är hittills inte klarlagt om den högre nivån på frånvaro 

även påverkar elevernas hälsa negativt. 

En del av Habo kommuns arbete med att främja skolnärvaro är att Anders 

Ströberg och en kollega sedan en tid strukturerat följer upp närvaron för 

kommunens elever som går i skola i annan kommun. 

Som ett led i att bland annat främja skolnärvaro i ett tidigt skede för barn 

och unga med funktionsnedsättning har LSP, lokal samordnad plan tagits 

fram. Den ska ge ett tidigt samordnat stöd från verksamheter till 

målgruppen som ska skapa bra förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor 

för barnet. 

Ordförande tackar för presentationen.  

_____  
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§ 37 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevutveckling  mars 

Diarienummer BU22/14 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport per den 

31 mars 2022. Rapporten visar att 23,45% av 2022 års budget för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter är förbrukade. Enligt budgeten för 

2022 förväntades 25% vara förbrukat vid mars månads utgång.  

Det finns budgeterade medel för ett antal olika investeringsprojekt 2022. 

Av dessa har det fram till mars månads utgång lagts mest pengar på 

upprustning av Fagerhults skola (37 000 kr) respektive Kråkerydskolan (32 

000 kr).  

Värt att nämna från barn- och elevavstämningen är att antal elever i 

fritidshemsverksamhet respektive gymnasium beräknas bli 19 färre än 

budgeterat vid årets slut, baserat på antalet elever i mars.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 38 Styrmodell - "Mod och innovation" samt "Enkel 
och tillgänglig service" 

Skolchef Åsa Wadling berättar att det i kommunens styrmodell finns fyra 

beslutade perspektiv på kommunnivå: 

• ekonomiperspektivet 

• medarbetarperspektivet 

• verksamhetsperspektivet 

• målgruppsperspektivet. 

Utifrån respektive perspektiv ska varje förvaltning/nämnd ta fram så 

kallade kritiska kvalitetsfaktorer som i sin tur innehåller en eller flera 

kvalitetsindikatorer. Förvaltningen har arbetat fram förslag till kritiska 

kvalitetsfaktorer samt kvalitetsindikatorer för vart och ett av perspektiven. 

För exempelvis ekonomiperspektivet är förvaltningens förslag till kritisk 

kvalitetsfaktor Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning. 

Förutsättningarna är budget i balans (kvalitetsindikator) samt att riktade 

statsbidrag söks och följs upp enligt framtagna riktlinjer 

(kvalitetsindikator). Åsa Wadling uppmanar nämnden att komma med 

synpunkter på föreslagna kritiska kvalitetsfaktorer.  

Åsa Wadling berättar att Habo kommun i sin styrmodell har tre beslutade 

verksamhetsmål för respektive nämnd. Dessa är: 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Enkel och tillgänglig service 

• Mod och innovation för effektiv resurshantering 

Respektive nämnd har till uppgift att ta fram utvecklingsmål samt åtgärder 

till respektive verksamhetsmål. För exempelvis verksamhetsmålet Attraktiv 

arbetsgivare har förvaltningen tagit följande förslag till utvecklingsmål: 

• Samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation vid 

Jönköping University. 

• Kompetensutveckling 

• Kollegiala nätverk 

• Karriärtjänster 

• Digitalisering 

Åsa Wadling uppmanar barn- och utbildningsnämnden att komma med 

synpunkter på föreslagna utvecklingsmål men också möjliga åtgärder för 

att målen ska uppnås. 

Ordförande tackar för informationen.  
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_____  
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§ 39 Riktlinjer för resor och inackorderingstillägg för 
gymnasieskolans elever 

Diarienummer BU22/54 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Följa riktlinjer framtagna läsårsvis av Jönköpings kommun vad  

gäller gymnasieelevers resor 

2. Följa riktlinjer framtagna läsårsvis av Jönköpings kommun vad  

gäller gymnasieelevers inackorderingstillägg undantaget  

avståndintervallerna som bibehålls så som tidigare beslutat av barn- 

och utbildningsnämnden i Habo kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Elevresor 

Habo kommun har för sina folkbokförda gymnasieungdomar ett löpande 

samverkansavtal med Jönköpings kommun (BU18/157). Vad gäller elevers 

resor och inackordering står i detta avtal att ”Den praktiska 

handläggningen av resor fullgörs av Jönköping utan särskild ersättning 

utifrån de kommunala beslut som föreligger i Habo beträffande bidrag eller 

annan form.” Detta har i praktiken inneburit att Habo kommun har följt de 

riktlinjer för elevresor som Jönköpings kommun tar fram inför varje läsår.  

Den lag som styr är: 

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 

elevresor  

2 §   För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 

(1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) 

är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor 

mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen 

är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt 

enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte 

skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje 

hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och 

skolan. Lag (2010:1250). 

Inackordering 

Även vad gäller inackorderingstillägg följer Habo kommun de riktlinjer 

som varje år tas fram av Jönköpings kommun, dock har Habo kommun 
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andra avståndsintervaller (BU99/134, BU 08/227). Lägsta beloppet är 1/30 

av aktuellt prisbasbelopp. Så mycket som lägsta beloppet höjs varje år, så 

mycket höjs de andra beloppen också. För läsåret 2021–2022 är 

avståndsintervallen och beloppen enligt följande: 

40–60 km      1 580 kronor 

61–120 km    1 750 kronor 

121–250 km 1 950 kronor 

251–700 km 2 250 kronor 

701-km         2 560 kronor 

Inackorderingstillägg regleras av: 

Skollag SFS 2010:800, 15 kap. Stöd till inackordering 

32 §   Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en 

gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering 

på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte 

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program 

enligt 16 kap. 

47 § 

2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 

3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller 

4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av 

inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 

20 år. 

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. 

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 

kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till 

närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). 

_____  
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§ 40 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats i Habo 2021 

Verksamhetschefen för elevhälsan, Per Sandberg berättar att barn- och 

utbildningsnämnden formellt är vårdgivare för förskoleklass, grund- samt 

grundsärskola. Då Per Sandberg saknar medicinsk kompetens har det 

medicinska ledningsansvaret (MLA) delegerats till skolsköterskan på 

Hagabodaskolan, Ulrika Ohlsson. Enligt krav i föreskrifter från 

Socialstyrelsen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Ulrika Ohlsson som representant för skrivit 

patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans arbete i Habo för år 2021.  

Ulrika Ohlssons uppgift som medicinskt ledningsansvarig är att se till att 

det finns mål för verksamheten samt att följa upp dessa. Ulrika Ohlsson 

ansvarar även för att i samverkan med verksamhetschefen Per Sandberg 

följa upp och analysera verksamheten samt vid behov föreslå förbättringar, 

bland annat när det gäller elevhälsans lokaler. 

Brister som Ulrika Ohlsson har upptäckt under 2021 är att det inte finns 

undersökningsbritsar på alla elevhälsans mottagningar. Två skolsköterskor 

har fler än 500 elever per heltidstjänst, vilket leder till svårigheter att hinna 

med arbetet. Vatten saknas också på två skolsköterskemottagningar. 

Ordförande tackar för informationen.  

  

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
Sida 

13 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 41 Aktuell kö till förskoleverksamheten 

Skolchef Åsa Wadling presenterar antal inskriva barn och antal barn i kö 

till förskolorna. Den 15 april var flest barn inskrivna på Solhöjdens 

förskola. Minst antal barn var inskrivna på Furusjö förskola. Längst kö är 

det till Solhöjdens förskola samt kortast kö är det till Gullvivans, 

Brandstorps samt Fagerhults förskola. Nyttjandegrad innebär antal 

inskrivna barn i förhållande till antal platser. Fagerhults förskola har högst 

nyttjandegrad: 41 inskrivna barn till 36 platser. Lägst nyttjandegrad har 

Furusjö förskola med 19 inskrivna barn till 27 platser.  

Till hösten 2022 kommer Bagaregatans och Slättens förskolor att ha flera 

lediga platser. 

Ordförande tackar för informationen.   

_____  
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§ 42 Redovisning av delegationsbeslut från mars 

Beslut 

Handläggare Josef Axelsson presenterar övergripande vilka kategorier av 

delegationsbeslut om fattats under mars månad. Delegationsbesluten läggs 

till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Delegationslistor för mars 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220301–220331 nr 32-34 

Rektor Per Sandberg 

220301–220331 nr 29-52 

Handläggare Josef Axelsson 

220301–220331 nr 27-34 

Handläggare Ulla Gillblom 

220301–220331 nr 1 

  

_____  
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§ 43 Informationsärenden 

Flyktingar från Ukraina 

Hittills har det kommit cirka 30 000 flyktingar från Ukraina till Sverige. 

Till Habo har det hittills kommit ytterst få. Habo kommun väntar dock på 

information från Migrationsverket om hur många flyktingar kommunen 

behöver ta emot. Det rör sig troligen om 150-200 stycken. 60% av dem 

beräknas vara barn och elever. Det planeras för en förberedelseklass till 

höstterminen 2022 för de elever som kommer.  

Lokaler 

• Det finns ingen ny information om eventuella nya lokaler för 

Kulturskolan. 

• Byggnationen av skola och förskola vid Kärnekulla går som 

planerat. 

Ärende hos Skolinspektionen angående Kulturskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse till Skolinspektionen 

beskrivit hur situationen med instrumentundervisning på lektionstid skulle 

kunna lösas. Förslaget är att vårdnadshavarna får ansöka om ledigt.  

Beslut presidiet skolskjuts 

Presidiet har fattat beslut om att några kommande förskoleklasselever har 

rätt till skolskjuts även om de inte riktigt uppfyller avståndskravet. Enligt 

barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts har 

förskoleklasselever rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och 

skolan är minst två kilometer. 

_____ 


