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Plats och tid Vänstra kammaren, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 17:00 – 20:15 
  
Beslutande Nicklas Gustavsson (S), ordförande 

Lis Svensson (S) 

Marie Lindholm (KD) 

Harald Jonsson (KD) 

Thomas Werthén (M) 

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

Lennart Karlsson (–) 

Håkan Hagård (C), ersätter Helena Persson (C) 

Birgitta Ström (L), ersätter Mats Lindén (S) 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef 

Marie Skarp, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 60-61 

Johakim Knutsson (SD) 

Patric Hilmersson, rektor § 57 

Tobias Möllerström, biträdande rektor § 57 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare/enhetschef § 58-59 

Jill Trygg, lärarförbundet 

Christina Källström (MP), insynsplats 
  
Utses att justera Thomas Werthén Paragrafer: 57 - 65 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 57 Aktuell betygsstatistik  

 
Ärendebeskrivning 

Hagabodaskolans rektor Patric Hilmersson och biträdande rektor Tobias 

Möllerström presenterar betygsstatistik från vårterminen 2018. 

 

Det genomsnittliga meritvärdet är 212 poäng för år 2018 (poäng som 

eleverna söker till gymnasiet på). Det är lite lägre än förra året, men  

högre än åren 2015 och 2016. Andelen behöriga till nationella program är 

80,1 %. En orsak till detta kan vara att Hagabodaskolans betygsbedömning 

ligger mer i linje med resultaten från nationella prov än riket i övrigt. 

 

För att förbättra resultaten är Hagabodaskolans prioriterade mål; 

motivation, närvaro och trygghet.  

 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz presenterar betygsstatistik 

för årskurs 6 från vårterminen 2018. Årets resultat i matematik, svenska 

och engelska har något sämre resultat än föregående år. Meritvärdet har 

ökat bland flickor, medan pojkarnas meritvärde har sjunkit. 

 

Från och med läsåret 2018/2019 har eleverna i årskurs 6 undervisning i 

moderna språk. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU18/72 

§ 58 Motion - Insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn 

och ungdomar 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande över motionen om insatser för att 

minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har genom Susanne Wahlström inkommit med en motion, 

som handlar om insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn 

och ungdomar i Habo. I motionen föreslås att en översyn görs av hur det 

ser ut med tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo 

kommun samt att en utvärdering till elever alternativt vårdnadshavare görs 

angående tillgängligheten och även om möjlig, om man ser ett behov, att 

tillgängligheten ökas. Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att 

yttra sig över motionen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av 

tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun. I snitt 

ansvarar respektive skolsköterska/skolkurator för 450 elever per 

heltidsanställning (100 %), vilket följer riktlinjerna från skolsköterskornas 

riksförening. Jämfört med övriga kommuner i regionen kan 

tillgängligheten till både skolsköterskor och skolkuratorer anses vara god. 

Att insatser görs så tidigt som möjligt, är viktigt för att främja barns och 

ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Habo kommun ligger idag i 

framkant i Region Jönköpings län, vad det gäller elevhälsans främjande 

och förebyggande uppdrag. Habo har vid flera tillfället lyfts som ett gott 

exempel på olika konferenser och föreläsningar. För att bibehålla kvalitén 

och möjligheten för elevhälsan att verka förebyggande och främjande i sina 

professioner, i takt med det ökade elevantalet i Habo kommun, ställer sig 

barn- och utbildningsförvaltningen sig positiv till att ekonomiska medel 

tillförs för en utökning av elevhälsan. Om en utökning av elevhälsan inte 

sker i takt med att antalet elever ökar, kommer tillgängligheten till 

skolsköterska och skolkurator för Habo kommuns elever att minska och 

möjligheten för skolsköterskor och skolkuratorer att verka förebyggande 

och främjande i det generella arbetet (ex. gruppverksamhet) kommer att få 

stå tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig även positiv till 

en utvärdering till elever och vårdnadshavare angående tillgängligheten till 

skolsköterska/skolkurator i Habo kommun. 

Anders Ströberg, enhetschef för elevhälsan, har gjort en översyn av 

tillgängligheten till skolsköterskor och skolkuratorer. I dagsläget är 

tillgängligheten god. 
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--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 59       Utvärdering skolnärvaro 

                      

                Ärendebeskrivning 

                Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare, informerar om  

                skolnärvaron för årskurserna 1-9. 

 

                Den totala frånvaron i årskurserna 1-9 har ökat med 2 % de senaste  

                tre läsåren. 22,8 % av eleverna är frånvarande 10 % eller mer. Den  

                giltiga frånvaron är det största problemet, främst på högstadiet. 

 

                Anders Ströberg tror att en bidragande orsak till frånvaron är den  

                psykiska ohälsan bland barn och unga som ökar. Folkhälsoenkät UNG  

                som genomfördes på högstadiet hösten 2017 ger en tydlig bild av det. 

 

                Ordföranden tackar för informationen. 

                      

  

  --- 
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Dnr BU17/84 

§ 60 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk rapport per den 31 juli 2018. 

 

Habo kommun har samverkan med Jönköpings kommun avseende 

utbildning i grundsärskola/gymnasiesärskola. I juni 2018 aviserades en 

förändring av de interkommunala avgifterna, som skulle gälla redan från 

den 1 juli 2018. En sådan sent meddelad förändring, som medför ökade 

kostnader under innevarande budgetår, skapar svårigheter i den 

ekonomiska planeringen. Nämnden är överens om att lyfta frågan om 

principer för samverkan vidare till de regionala samverkansträffarna. 

 

--- 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-28  8 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 61 Budget 2019-2020 samt plan 2021 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

till detalj- och investeringsbudget med bibehållen målsättning, och arbeta 

enligt förvaltningens framlagda budgetförslag. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet år 2019-2020 samt plan år 2021. Budget 2019-2020 kommer 

att fastställas av kommunfullmäktige i november 2018. 

 

Förvaltningschef Katarina Ståhlkrantz och ekonom Mona Ljunggren 

presenterar förvaltningens framlagda mål för verksamheten 2019-2021, 

samt förslag till detalj- och investeringsbudget. 

 

 

--- 

 

 

Beslutet skickas till: 

Budgetberedningen 
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Dnr BU18/85 

§ 62 Verksamhetsanalys av barn- och utbildningsnämnden 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens synpunkter på de rekommendationer som 

ekonomienheten presenterar i sin verksamhetsanalys. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten i Habo kommun har genomfört en ekonomisk analys av 

barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Syftet med 

verksamhetsanalysen har varit att dokumentera nämndens ekonomistyrning 

och föreslå eventuella förbättringar samt sammanställa och analysera 

nyckeltal och göra både en nationell jämförelse och en jämförelse över tid.  

Resultatet från verksamhetsanalysen visar att kostnaderna för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet inte avsevärt avviker från det förväntade. 

Fritidshemmens kostnader är något högre än förväntat, medan kostnaderna 

för grundskolan är något lägre än förväntat. Kostnaderna för förskolan och 

gymnasieskolan ligger i nivå med det förväntade. Den offentliga statistiken 

uppvisar inte några kvalitetsbrister i verksamheten. Ekonomienheten 

rekommenderar följande åtgärder: 

• Förvaltningen bör vid varje nämndssammanträde lämna en helårs-

prognos för det ekonomiska resultatet. Prognosen presenteras per 

lämplig ansvarsnivå.  

• Den nuvarande modellen för detaljbudgetering, där internbudgeten 

läggs ut till enheterna löpande under året, bör förändras.  

• Vi föreslår att en elev-/barnomsorgspeng budgeteras per enhet. 

Under året krediteras respektive enhet per vald tidsperiod med 

utgångspunkt från faktiskt antal barn/elever. I fördelningsmodellen 

bör hänsyn tas till att tillkommande barn/elever inte självklart 

innebär att kostnaderna ökar proportionerligt.  

• Ekonomisk rapportering dels på totalnivå, dels på rektorsnivå eller 

annan motsvarande nivå bör alltid ske i samband med 

förvaltningens återkommande chefsmöten.  

• Det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för de stödjande 

verksamheterna bör ses över. Vi föreslår att respektive 

rektor/förskolechef (alternativt annan funktion) får ett mer tydligt 

ansvar för t ex vaktmästeri, städ och måltider.  

• För närvarande fördelas resurser till barn med särskilda behov till 

de olika enheterna schablonmässigt. I och med att enheterna är 

relativt små finns det en risk att resurserna inte fördelas på bästa 
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sätt. Nämnden bör överväga att fördela resurserna med 

utgångspunkt från faktiska behov på de olika ansvarsenheterna. 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2018-05-30 beslutat att 

instämma i ekonomienhetens rekommendationer och att lämna 

verksamhetsanalysen vidare till barn- och utbildningsnämnden för 

återkoppling. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har läst och analyserat ekonomi-

enhetens verksamhetsanalys och lämnar nedanstående synpunkter som 

återkoppling: 

1. Förvaltningen bör vid varje nämndssammanträde lämna en 

helårsprognos för det ekonomiska resultatet. Prognosen 

presenteras per lämplig ansvarsnivå. 

Enligt Habo kommuns ekonomistyrningsprinciper gör barn- och 

utbildningsnämnden tertialuppföljningar/delårsbokslut per 30 april och 31 

augusti. I samband med dessa görs även en helårsprognos. Enligt ekonomi-

styrningsprinciperna gör nämnden också en månadsuppföljning per 28 

februari, 30 maj och 31 oktober som innehåller en helårsprognos. Barn och 

utbildningsförvaltningen har i dagsläget inte de resurser som krävs för att 

ta fram en helårsprognos även till de övriga månadsuppföljningar som görs 

till nämnden. 

       2a.  Den nuvarande modellen för detaljbudgetering, där  

              internbudgeten läggs ut till enheterna löpande under året, bör  

              förändras.  

       2b.  Vi föreslår att en elev-/barnomsorgspeng budgeteras per enhet.  

              Under året krediteras respektive enhet per vald tidsperiod med  

              utgångspunkt från faktiskt antal barn/elever. I  

              fördelningsmodellen bör hänsyn tas till att tillkommande  

              barn/elever inte självklart innebär att kostnaderna ökar  

              proportionerligt. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en fördjupad utredning med 

tillhörande konsekvensbeskrivningar krävs innan barn- och 

utbildningsnämnden eventuellt fattar beslut om en förändrad modell för 

budgetering. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen i 

uppdrag att genomföra en sådan utredning. Eftersom resurser för en sådan 

utredning saknas inom nuvarande förvaltningsorganisation, måste externa 

utredningsresurser i så fall tillföras barn- och utbildningsförvaltningen. 

         3.   Ekonomisk rapportering dels på totalnivå, dels på rektorsnivå  

               eller annan motsvarande nivå bör alltid ske i samband med  

               förvaltningens återkommande chefsmöten.  

En ekonomisk rapportering på både totalnivå och områdesnivå kommer att 

göras på gemensamma chefsmöte en gång per månad från och med augusti 

2018. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-28  11 

 

 
Justeras Expedierats 

 

  

           4.   Det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för de  

                 stödjande verksamheterna bör ses över. Vi föreslår att  

                 respektive rektor/förskolechef (alternativt annan funktion) får  

                 ett mer tydligt ansvar för t ex vaktmästeri, städ och måltider. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en utredning behöver 

genomföras med uppdrag att ta fram förslag på hur rektorer/förskolechefer 

kan få ett mer tydligt ansvar för stödjande verksamheter som vaktmästeri, 

städ och måltider.  Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen i 

uppdrag att genomföra en sådan utredning. Eftersom resurser för en sådan 

utredning saknas inom nuvarande förvaltningsorganisation, måste externa 

utredningsresurser i så fall tillföras barn- och utbildningsförvaltningen. 

            5.   För närvarande fördelas resurser till barn med särskilda behov 

                  till de olika enheterna schablonmässigt. I och med att enheterna  

                  är relativt små finns det en risk att resurserna inte fördelas på  

                  bästa sätt. Nämnden bör överväga att fördela resurserna med  

                  utgångspunkt från faktiska behov på de olika ansvarsenheterna. 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar på ett tydligt sätt kommunens ersättning 

till förskola och skola. Kommunens bidrag till den egna förskole- och 

grundskoleverksamheten, till andra kommuner och till fristående 

verksamheter ska ske på ”lika villkor”. Av skollagen framgår sedan att 

kommunerna/huvudmannen ska fördela resurser till utbildningen efter 

barnens och elevernas förutsättningar och behov. Barn- och 

utbildningsförvaltningen följer årligen upp om en socioekonomisk 

fördelning av resurserna ska införas, främst grundat på föräldrars 

utbildningsbakgrund och andelen barn/elever med utländsk bakgrund, 

eftersom dessa faktorer har visat sig ha störst betydelse för barns och 

elevers kunskapsutveckling. Hittills har Habo kommuns förskolor och 

skolor haft en så förhållandevis homogen barn-/elevsammansättning att en 

socioekonomisk fördelning ej ansetts vara relevant. Inom ramen för sin 

förskole-/skolenhets inre organisation ansvarar förskolechef och rektor, 

enligt skollagen, för att fördela resurser inom sin enhet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov. Eftersom skollagens regler för 

resursfördelning både är tydliga och gör det möjligt för förskolechef och 

rektor att fördela enhetens resurser efter barnens och elevernas behov anser 

barn- och utbildningsförvaltningen att kommunen varken bör eller kan 

upprätta andra lokala regler än det som skollagen föreskriver. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att godkänna förvaltningens synpunkter på ekonomienhetens 

rekommendationer. 

--- 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Dnr BU13/52 

§ 63 Prolongering av skolskjutsavtal 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner prolongeringen av nuvarande 

skolskjutsavtal med tillägg till och med 2022-06-30. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun har från 2015-07-01 till 

2020-06-30 tecknat skolskjutsavtal med Carlsteins Trafik AB. I samband 

med att linje 117 från höstterminen 2018 upphör att köras i Länstrafikens 

regi har Habo kommun tecknat ett tillägg till befintligt skolskjutsavtal, som 

innebär att Carlsteins Trafik AB istället kommer att köra skolskjutslinjen 

Älgafall (tidigare linje 117). Samtidigt har befintligt skolskjutsavtal 

förlängts till 2022-06-30. Den ökade kostnaden för tilläggsavtalet, 

motsvarande 500 000 kronor, kommer att finansieras centralt av Habo 

kommun.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att godkänna prolongeringen av nuvarande skolskjutsavtal med nytt tillägg 

till och med 2022-06-30. 

  

 --- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Habo kommun 

Förvaltningsekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 

Skolskjutsansvarig, barn- och utbildningsförvaltningen 

Carlsteins Trafik AB 
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§ 64 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 25-28, 180601-180630 

Intendent Marie Skarp nr 57-70, 180601-180731 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 62-78, 180601-180630 

 

--- 
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§ 65 Informationsärenden 

 Thomas Werthén (M) ger information från Teknikcollege, och berättar att 

de ser en positiv utveckling. Behovet av ungdomar som väljer tekniska 

yrken är svårt, särskilt att få tjejer att välja tekniska yrken. 

 

--- 

 

 


