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Plats och tid Digitalt via Teams, logga in 16:45 

Tisdagen den 25 maj 2021 klockan 17.00–19.25 

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) 

Maria Alfredsson (KD) 

Birger Lindström (C) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Ingemar Severin (M) ersätter Mikael Zander (SD) 

Övriga närvarande Carina Gröndahl Sjöö (S) 

Åsa Wadling, skolchef § 55, 58-59 

Per Sandberg, bitr. skolchef § 56-57 

Mona Ljunggren, ekonom § 55 

Josef Axelsson, sekreterare 

Ulla Nilsson, Rektor § 53 

Ulrika Ärlig, Projektledare § 54 

Carina Angshed, Projektledare § 54 

Ulla Jansson, Handläggare 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

Paragrafer 51–60 

Utses att justera  

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 2021-05-25 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 51 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

ändringen att punkt 7 respektive punkt 10 istället blir punkt 6 respektive 

punkt 7.  

_____  
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§ 52 Val av justerare 

Beslut 

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

protokollet. 

_____  
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§ 53 Presentation av möjliga förändringar av 
kommunens regler och avgifter rörande förskolan 

Ulla Nilsson berättar hur hon uppfattar situationen för barn och personal 

inom förskolan med tanke på pandemin och de anslag 

förskoleverksamheten får efter kommunens senaste budgetbeslut. Ulla 

Nilsson och nämnden diskuterar därefter möjliga förändringar för att 

förbättra situationen för barn och personal inom förskolan.   

Ordförande tackar för Ullas deltagande på nämnden.  

_____  
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§ 54 Uppföljning av projektet "Nyanländas lärande" 

Projektledare Carina Angshed och Ulrika Ärlig har en längre tid arbetat 

med projektet Nyanländas lärande. Framgångsrik undervisning är ett 

begrepp som har vuxit fram som en lämplig rubrik för det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt som skolan kommer att börja med under 

kommande läsår. Samtliga insatser i projektet syftar till att ge alla barn och 

elever goda möjligheter att utvecklas och lära. Olika förutsättningar för att 

bedriva framgångsrik undervisning behöver finnas, förfinas och utvecklas. 

De riktade insatserna inom projektet Nyanländas lärarande, är var och en, 

pusselbitar i en helhet för att bidra till framgångsrik undervisning. En 

viktig del i att lyckas med projektet och samtliga insatser är att såväl 

skolchef som rektorer i skola och förskola är engagerade. Utöver detta är 

också pedagoger, modersmålslärare, bibliotekarier viktiga för projektets 

framgång gentemot barn och elever. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 55 Ekonomisk rapport tertial 1, styrmodellen "Mod 
och innovation" samt barn- elevavstämning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen för tertial 1 2021. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rapport för det 

ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2021 samt en helårsprognos 

för 2021. Sammanfattningsvis visar tertialrapporten att nämndens totala 

resultat vid årsskiftet beräknas ge ett överskott motsvarande ca 2 miljoner, 

jämfört med budget för 2021. Överskottet beror framförallt på färre barn i 

förskolan under hösten 2021 än förväntat. 

Skolchef Åsa Wadling presenterar förvaltningens arbete med kommunens 

styrmodell utifrån inriktningen Mod och innovation. Alla elever har en 

surfplatta eller dator som de använder i skolarbetet. Ett mål kopplat till 

detta är att verksamheten använder digitaliseringens möjligheter. Detta 

betyder bland annat att vi diskuterar lärdomarna från pandemin när det 

gäller undervisning på distans. Vissa elever kanske även fortsättningsvis 

gynnas av distansundervisning emellanåt.  

För att vi ska lyckas med arbetet med Mod och innovation krävs att olika 

personalkategorier samverkar som exempelvis lärare och elevhälsa. Vi 

behöver ha mer fokus på konkreta insatser och inte bara läsa rapporter. 

Som ett led i arbetet med Mod och innovation har det anställts en 

specialpedagogisk utvecklingsstrateg för att höja barn och elevers 

kunskapsresultat och välbefinnande. 

_____  
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§ 56 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Biträdande skolchef Per Sandberg presenterar förvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Fyra gånger per år sker övning i brandutrymning på 

skolor och förskolor. Skyddsronder genomförs i mars varje år på skolor 

och förskolor utifrån checklistor som Arbetsmiljöverket har tagit fram. På 

skyddsronderna deltar elever, huvudskyddsombud, fastighetstekniker, 

rektor, biträdande skolchef samt driftavdelningschef. Dessa går ut på att 

hitta saker i den fysiska och psykiska arbetsmiljön som uppfattas som 

farliga för de som arbetar på skolorna och förskolorna, men även för barn 

och elever. Exempel på sådant som framkommit i samband med vårens 

skyddsronder är pandemin, psykosociala faktorer, höga ljudnivåer och brist 

på ytterbelysning.  

Efter att nödvändiga åtgärder har genomförts så görs en handlingsplan där 

eventuella problem som kvarstår rangordnas utifrån hur allvarliga de anses 

vara. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 57 Informationsärenden 

Information om lokaler - Per Sandberg 

Inget nytt sen nämndens sammanträde i april. Det betyder att 

anbudsförfaranden fortskrider enligt plan för skola/förskola på Kärnekulla. 

För sporthallen på samma område sammanställs nu förfrågningsunderlag 

och upphandling ska ske.  

Aktuell covid 19-information - Per Sandberg 

Antalet smittade barn och ungdomar mellan 0-19 år fortsätter att minska 

tydligt från toppen vecka 11.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 58 Uppföljning medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningen i Habo kommun genomfördes 15–31 mars. 

Syftet med undersökningen är att få information om sådant som av 

medarbetare och chefer upplevs bra samt, det som upplevs mindre bra. 

Svaren ska sen utgöra grund för dialog och diskussion mellan medarbetare 

och chef. Varje enhet ska sedan ta fram en handlingsplan i syfte att 

utveckla verksamheten.  

Högst värde på kommunnivå upplevdes arbetsgemenskap (4,6 av 5). Lägst 

värde på kommunnivå fick medarbetarsamtal och lön (3,8 av 5).  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 59 Information om skolledarutbildningar 

Skolchef Åsa Wadling berättar att Skolverket nu genomför en 

rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Utbildningen är till för dem 

som idag arbetar inom förskolan eller grundskolan och är nyfikna på 

ledarskap och eventuellt vill arbeta som rektor i framtiden. Från Habo 

kommun är tre förskolelärare anmälda.  

Regionens skolchefer har tillsammans med Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping startat en rektorsakademi som syftar till 

kompetensutveckling av rektorer. Utbildningen genomförs under ett läsår. 

Fyra rektorer är anmälda från Habo kommun.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 60 Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 210401–200430 nr 6-11 

Rektor Per Sandberg 210401-210430 nr 66-77 

Handläggare Josef Axelsson 210401-210430 nr 24-30 

 

 

_____ 


