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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-23 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 17:00 – 19:40 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Mats Lindén (S) 

Helena Persson (C) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Lennart Karlsson (-) 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), ersätter Anna Josefsson (M) 

Birgitta Ström (L), ersätter Thomas Werthén (M) 

 

 
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 5 

Gunilla Berggren, lärarförbundet 

Christina Källström (MP), insynsplats 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare § 1-2 

Patric Hilmersson, rektor § 3 

Anders Ströberg, enhetschef/barn- och ungdomssamordnare § 4 
  
Utses att justera Helena Persson Paragrafer: 1 - 9 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Dnr BU17/112 

§ 1 Svar på motion om förstärkt resursenhet till skolorna i 

Habo 

 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att särskild 

undervisningsgrupp på hemskolan ska ses som en nödvändig 

lösning endast vid undantagsfall. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att särskild 

undervisningsgrupp ska erbjudas inom ramen för den ordinarie 

verksamheten (på hemskolan). 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ytterligare 

insatser för att öka förutsättningarna för att barn och elever 

undervisas inom ramen för ordinarie undervisningsgrupp. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att motionen om förstärkt 

resursenhet till skolorna i Habo med barn- och 

utbildningsnämndens utredning anses vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit en utredning av behovet av 

och möjligheten till att införa en förstärkt resursenhet i Habo. Motionen 

remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslog att motionen 

skulle avslås. Även kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 

11 oktober 2017 att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 oktober 2017 fattades sedan beslut om att 

återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg, presenterar den utredning som barn- 

och utbildningsförvaltningen har genomfört kring förstärkt resursenhet till 

skolorna i Habo kommun. I utredningen presenterar förvaltningen 

möjligheter med en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, men 

också svårigheter och risker. Efter en samlad bedömning förslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att en särskild undervisningsgrupp på hemskolan 

ska ses som en nödvändig lösning endast vid undantagsfall och att den 

särskilda undervisningsgruppen då ska erbjudas inom ramen för den 

ordinarie verksamheten (på hemskolan). Barn- och utbildningsnämnden 

föreslås även ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ytterligare insatser 

för att öka förutsättningarna för att barn och elever undervisas inom ramen 

för ordinarie undervisningsgrupp. 
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--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 2 Aktuell betygsstatistik åk 6 

 
Ärendebeskrivning 

Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare, presenterar 

betygsstatistik för årskurs 6 från höstterminen 2017. 

 

Charlotte konstaterar att betygsfördelningen skiljer sig åt mellan skolorna, 

att resultatet i svenska och svenska som andraspråk visar sämre resultat 

jämfört med tidigare år, skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat och 

att måluppfyllelsen har ökat i de flesta ämnen. 

 

Insatser som kommer göras är att följa enskilda skolors betygsfördelning 

över tid, information om förändringar och skillnader i resultatet och 

kompetensutveckling i språkutvecklande arbete. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 3 Aktuell betygsstatistik åk 7-9 

 
Ärendebeskrivning 

Patric Hilmersson, rektor på Hagabodaskolan, redovisar aktuell 

betygsstatistik från höstterminen 2017. 

 

Elevernas betyg i årskurs 9 har försämrats jämfört med de tre senaste åren. 

Flickornas betyg försämras inte mycket genom åren, däremot har pojkarna 

försämrade resultat. Med ökade resurser är förhoppningen att elevernas 

betyg ska förbättras till slutbetyget.  

 

Nuvarande årskurs 7 och 8 visar bättre betygsresultat än nuvarande årskurs 

9 gjorde i motsvarande ålder. 

 

Patric ser positivt på framtiden och konstaterar att personalomsättningen 

tenderar att minska drastiskt och skolan har bättre struktur och ordning. Det 

är också mycket positivt att elever som tidigare har valt skolor utanför 

Habo, nu väljer att komma tillbaka till Hagabodaskolan. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 4 Uppföljning av skolnärvaro 

 
Ärendebeskrivning 

Enhetschef/barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg redovisar 

uppföljning av skolnärvaron. 

 

Sedan den senaste presentationen hösten 2017 har den totala skolnärvaron 

förbättrats. De förbättrade siffrorna beror till stor del på att man har hittat 

bra strukturer som fungerar i skolan. På låg- och mellanstadiet har den 

största positiva förändringen skett. I årskurs 9 ser man en liten försämring. 

 

Anders berättar vidare att det är positivt att den höga frånvaron minskar 

och att elevhälsan har ett större ansvar och ser till att frånvaron följs upp. 

Ungdomscoachen jobbar aktivt med många av de äldre eleverna, medan 

barn- och ungdomssamordnaren jobbar med de yngre eleverna. 

 

En av utmaningarna framöver är att samverka mer med socialtjänsten på 

låg- och mellanstadiet. Den psykiska ohälsan är också en utmaning, där 

man behöver ge föräldrarna mycket stöttning. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 5 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

december 2017. 

 

--- 
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Dnr BU16/112 

§ 6 Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2017. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten 

(KL 6 kap 7 §). 

 

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2017 innehåller 

det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. Uppföljningen av 

barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2017 visar att: 

 Delegationsordningen är aktuell och har följts. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts. 

 Förskola erbjuds inom fyra månader. 

 Förskolechefer/rektorer anmäler eventuella kränkningar till   

huvudmannen. 

 Skolplikten fullgörs. 

 Rektorerna har fattat beslut om åtgärdsprogram, särskild 

undervisningsgrupp/enskild undervisning och anpassad studiegång.         

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BU17/150 

§ 7 Granskning av förvaltningarnas hantering av 

sjukskrivningar och arbetsmiljö 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens svar på kommunrevisionens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har genomfört en uppföljande granskning av 

förvaltningarnas hantering av sjukskrivningar och arbetsmiljö. Den 

sammanfattande bedömningen visar bland annat att flera åtgärder har 

vidtagits inom förvaltningarna för att minska sjukfrånvaron och att chefer 

och rektorer upplever att de är väl informerade om de policys och det stöd 

som finns inom områdena sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 

Kommunrevisionen presenterar också ett antal rekommendationer, varav 

följande gäller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde: 

 Nämnderna rekommenderas att undersöka anledningar till varför 

sjukfrånvaron har minskat inom vissa grupper och ökat inom andra. 

 Nämnderna rekommenderas att arbeta vidare med att minska 

sjukfrånvaron och att genomföra de åtgärder som planerats. 

 Nämnderna rekommenderas att följa upp de projekt som genomförs 

för att försäkra sig om att de ger en positiv effekt. 

 Nämnderna rekommenderas att följa upp kostnader i relation till 

sjukskrivningar. 

 Nämnderna rekommenderas att ta fram delmål kopplade till 

sjukskrivningsmålen. 

 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att vidta fler 

åtgärder för att minska sjukfrånvaron ytterligare och nå målet på    

3 %, alternativt se över målen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen vill betona betydelsen av ett 

långsiktigt, strategiskt och systematiskt arbete för en god arbetsmiljö och 

minskad sjukfrånvaron och ställer sig därför bakom revisionens 

rekommendationer. 

 

--- 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 8 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a)                    

Delegationslistor från  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 100-142, 171201-

171231. 

Intendent Marie Skarp nr 83-86, 171201-171231 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 165-172, 171201-171231 

Ordförande Nicklas Gustavsson nr 2, 171201-171231 

Handläggare Ulla Gillblom nr 18, 171201-171231 

 

b) 

BU17/1 

Byggnadsnämnden – Medborgarförslag angående ändring av 

hastighetsbegränsning vid Alléskolan. 

 

--- 
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§ 9 Informationsärenden 

  

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om det 

internationella Erasmus+ projektet, där både förvaltningsledning, chefer 

och pedagoger deltar. 

 

--- 

 

 


