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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-08-25 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Vänstra kammaren, kommunhuset 

 Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 17:00–20:30 

  

Beslutande Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Eva-Lis Svensson (S) 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Anders Almfors (L), Ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Lars Ramberg (KD) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Ingemar Severin (M) 

Åsa Wadling, skolchef 

Per Sandberg, skolchef bitr. 

Josef Axelsson, sekreterare 

Mona Ljunggren, ekonom § 65-66 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 58 

Patrik Hilmersson, rektor § 59 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

  

Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 56–69 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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§ 56 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 57 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Gunnar Pettersson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 58 Utvärdering av skolnärvaro 

Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg berättar att skolnärvaron utvecklades positivt 

höstterminen 2019. Vårterminen 2020 ökade frånvaron mycket på grund av 

Corona. Över tid sjunker antalet elever som har hög frånvaro (bortsett från 

vårterminen 2019). Anders Ströberg framhåller betydelsen av att tidigt 

sätta in åtgärder då en elevs frånvaro ökar. Det är då viktigt att samverka 

andra aktörer, exempelvis Socialförvaltningen. Problem med frånvaro från 

skolan handlar i Habo kommun oftast om giltig frånvaro, alltså där 

vårdnadshavare har anmält att barnet inte kommer till skolan. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 59 Aktuell betygsstatistik Hagabodaskolan 7-9 

Beslut 

Rektor Patric Hilmersson presenterar aktuell betygsstatistik för årskurs 9 

vid vårterminens slut 2020. 

Den genomsnittliga meritpoängen ökade jämfört med föregående år. 

Andelen som blev behöriga till yrkesprogram på gymnasiet var 88,4%, 

jämfört med 80,1% vårterminen 2018. 

Skolans analys är att de förbättrade resultaten beror på att elever, personal 

och vårdnadshavare tillsammans har arbetat med ökad motivation, trygghet 

och närvaro.   

_____  
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§ 60 Aktuell betygsstatistik åk 6 

Ärendebeskrivning 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att den genomsnittliga 

meritpoängen för elever som gick ut årskurs 6 våren 2020 sjönk lite 

jämfört med året innan. Flickorna har fortsatt en högre meritpoäng än 

pojkarna och andelen elever som går ut årskurs 6 och inte har godkänt i 

alla ämnen har ökat varje år sen 2017. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/64 

§ 61 Yttrande över motion om att utöka Habo kommuns 

anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i 

svåra livssituationer 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att frågan om anhörigstödets 

uppdrag och dess placering behandlas och beslutas av Socialnämnden i 

Habo kommun utifrån behov och resurser.    

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att tillsammans med 

socialförvaltningen utarbeta former för ökat samarbete mellan professioner 

inom barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa och 

socialförvaltningen gällande barn och unga i svåra livssituationer.    

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på förslaget om att hitta en 

lämplig samlingspunkt för målgruppen. 

Ärendebeskrivning 

Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och 

Margareta Fick (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att:  

• Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna 

och arrangera olika riktade aktiviteter och olika insatser till barn 

med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras 

familjer. 

• Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med 

direktkontakt med socialchef, enhetschefer och den centrala 

elevhälsan. 

Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för dessa 

barn/ungdomar och familjer.  

Motionen behandlades av barn- och utbildningsnämnden den 16 juni 2020. 

Nämnden beslutade att återremittera ärendet till barn- och 

utbildningsförvaltningen med motiveringen att motionens innebörd har 

ändrats genom Eva-Lis Svenssons (S) förtydligande under mötet. 

Förvaltningens bedömning utifrån förslagen i motionen 

Barn som är anhörig till en familjemedlem som befinner sig i en svår 

livssituation har olika behov beroende på deras ålder, vad 

familjemedlemmen har för svårighet, familjens livssituation och barnets 

förutsättningar. Barnen har utbyte av att digitalt eller fysiskt dela 

erfarenheter och få stöd i grupper där livssituationen är gemensam 

nämnare. Därför är inriktningen i Habo kommuns handlingsplan, Barn som 
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anhöriga, att tillämpa metoden Föra barnet på tal, så att dennas behov av 

stöd blir tillgodosett utifrån barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. 

Anhörigstödet ligger idag organisatoriskt under socialförvaltningen. 

Anhörigkonsulenten samverkar med många verksamheter i Habo kommun. 

Det finns ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 

individ- och familjeomsorgen i att upptäcka och stödja barn som anhöriga i 

våra verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att tillsammans med 

socialförvaltningen utarbeta former för ökat samarbete mellan professioner 

inom Barn och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa och 

socialförvaltningen gällande barn och unga i svåra livssituationer. 

Yrkanden i motionen gällande Anhörigkonsulentens uppdrag och placering 

berör socialförvaltningens organisation. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser dock positivt på att anhörigstödet 

kan få ett utökat uppdrag för att samordna och arrangera olika riktade 

aktiviteter och insatser till barn med funktionsvariationer, barn i svåra 

livssituationer och deras familjer. Förvaltningen ser även positivt på  

förslaget om en samlingspunkt och tror att det kan fånga upp målgruppens 

behov. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr BU20/93 

§ 62 Ung företagsamhet 2020-2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå 37 000 kronor till 

Ung Företagsamhet för läsåret 2020/2021. 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig 

sammanfattning av läsåret 19/20. Ung företagsamhet arbetar för att 

utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv samt 

entreprenörskapsarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan i 

regionen. För sitt fortsatta utvecklingsarbete behöver Ung Företagsamhet 

ekonomiskt stöd från kommunerna motsvarande 1 krona per invånare för 

grundskolan och 2 kronor för gymnasieskolan. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-08-25  11 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BU20/82 

§ 63 Biblioteksplan 2020 - 2024 - Remiss 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på Biblioteksplanen 

2020-2024. 

Ärendebeskrivning 

Fritids- och kulturnämnden har tagit fram ett förslag på ny biblioteksplan 

för 2020-2024. Förslaget har remitterats till bland andra barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. 

Framtagandet av förslaget till ny biblioteksplan har skett genom flera spår, 

dels har en förslagsvägg varit uppsatt i bibliotekets entré där allmänheten 

har haft möjlighet att delge sina förslag och idéer, dels har samtal förts med 

ansvariga på barn– och utbildningsförvaltningen, integrationscoach vid 

integrationsenheten, aktivitets- och frivilligsamordnare inom 

socialförvaltningen. Biblioteksplanen revideras under hösten 2024. För 

varje år kommer en verksamhetsplan att skrivas som utgår från 

biblioteksplanen och som utvärderas vid årets slut. Förslaget till ny 

biblioteksplan har under remisstiden granskats av förvaltningsledning och 

enhetsansvariga. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fritids- och kulturnämnden  
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§ 64 Lokaler 

Ärendebeskrivning 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att det snart kommer 

upphandlas en entreprenör bör att bygga förskola på 

området Kärnekulla. Per Sandeberg berättar vidare att det under hösten 

2020 kommer upphandlas en entreprenör till att bygga grundskola 

på Kärnekulla. 

Lars Ramberg (KD) informerade nämnden om det behov av förändrade 

lokaler som personalen vid Fagerhults skola upplever.     

_____  
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§ 65 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 

2020 som visar på ett litet överskott i relation till årsbudget. 

Barn- och elevavstämningen för juli 2020 visar att antal barn har minskat 

jämfört med juni månad samt att antalet elever har ökat sedan förra 

månaden. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr BU20/98 

§ 66 Budget 2021 och ram 2022-2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till budget 2021 med plan 2022-2023. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Åsa Wadling presenterar vision, värdegrund och grunduppdrag 

som ligger till grund för budget 2021 och plan 2022-23. 

Visionen för kommunen är Habo kommun – den hållbara kommunen för 

hela livet. För barn- och utbildningsnämnden innebär detta att Inom barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområde bygger vi tillsammans 

framtidens skola. 

Kommunens värdegrund är Engagemang – Närhet - Ansvar. För barn- och 

utbildningsnämnden innebär detta att: 

Alla som arbetar inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde är engagerade i sitt arbete på ett positivt sätt, vet vilka 

mål vi arbetar för och bidrar till att nå dem. Som medarbetare är vi 

tillgängliga, professionella och samverkar både internt och externt. Vi 

arbetar tillsammans med ansvar för att ge barn och elever de allra bästa 

förutsättningarna för att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt 

lärande. 

Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag är att Vi ska skapa de bästa 

möjligheterna för utbildning, för att främja och utmana alla barns och 

elevers utveckling och lärande, så att de utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina förutsättningar. 

Ekonom Mona Ljunggren går igenom det ekonomiska underlaget som 

ligger till grund för beslut om budget för 2021 och budgetram för 2022-23. 

För att nå en budget i balans 2021 sker enligt förslaget den största 

besparingen på förskolan följt av grundskolan. 

  

  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom  
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§ 67 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från:  

Skolchef Åsa Wadling 

200601-200630 nr 1-6 

200701-200731 nr 7-8 

Rektor Per Sandberg 

200601-200630 nr 79-113 

200701-200731 nr 114-121 

Handläggare Josef Axelsson 

200601-200630 nr 36-50 

200701-200731 nr 51-58 

Handläggare Ulla Gillblom 

200701-200731 nr 4 

  

_____  
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§ 68 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

• Biträdande skolchef berättar om de förhållningsregler som fortsatt 

gäller i kommunen pga. Covid-19. Medarbetare som kan arbeta 

hemma ska göra det. Interna möten kan genomföras fysiskt om 

lokalen är tillräckligt stor. Externa möten får genomföras om de 

bedöms vara av stor betydelse för verksamheten. Per Sandberg 

berättar också att viss verksamhet på Familjecentralen kommer 

börja genomföras, dock på ett Covid-19-anpassat sätt. 

• Biträdande skolchef Per Sandberg informerar om att ett nytt system 

för barn- och elevregister samt lärplattform har införts. Vissa delar 

som berör grundskolan är ännu inte fullt i drift. 

• Lars Ramberg (KD) informerar nämnden om att han inom kort 

kommer avsäga sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

_____  
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§ 69 Övrig fråga 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

undersöka hur Habos gymnasieelever påverkas av att Jönköpings 

länstrafiks (JLT) linje 116 inte kör till Jönköping via Habo. 

Ärendebeskrivning 

Birger Lindström (C) framför att Jönköpings länstrafiks (JLT) linje 116 

numera kör den nybyggda vägen mellan Habo och Mullsjö. Denna 

busslinje körde tidigare från Mullsjö till Jönköping via Habo och 

trafikerade då de västra delarna av kommunen mot Mullsjö. Birger 

Lindström undrar hur denna förändring påverkar möjligheten för 

gymnasieelever i de västra delarna av kommunen att ta sig med 

kollektivtrafik till gymnasium i Jönköping. 

_____ 


