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Plats och tid Digitalt via Teams - logga in senast 16:45 

Tisdagen den 24 augusti 2021 klockan 17.00–19.15 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 

Sofia Johansson (S) 

Maria Alfredsson (KD) 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

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

Övriga närvarande Ingemar Severin (M) 

Zeljka Axelsson (KD) 

Åsa Wadling, skolchef § 73-76 

Per Sandberg, bitr. skolchef § 77-78 

Mona Ljunggren, ekonom § 72-73 

Josef Axelsson, sekreterare 

Jill Trygg, Lärarförbundet 

Paragrafer 70–80 

Utses att justera Birger Lindström 

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 2021-08-24 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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§ 70 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 71 Val justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Birger Lindström (C) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 72 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning  

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola samt 

elever i skola per den 31 juli samt ger en ekonomisk månadsrapport per 

den 31 juli. 

Rapporten och elevavstämningen läggs till handlingarna.  

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-08-24 
Sida 

6 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 73 Budget 2022 och budgetram 2023-24 

Diarienummer BU21/35 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

driftsbudget enligt nämndens förslag för 2022 till 467 980 tkr samt 

budgetram för 2023 till 495 547 tkr respektive budgetram för 2024 till 

506 670 tkr. 

Utöver detta finns det behov av utökningar som inte beror på ökad 

befolkning motsvarande 4 796 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

investeringsbudget enligt nämndens förslag 2022 till 860 tkr samt ram för 

2023 950 tkr samt 2024 700 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner övriga bilagor till budgeten. 

Bilaga 1, Vision, Värdegrund, Grunduppdrag och nämndens 

verksamhetsutvecklingsmål 

Bilaga 2. Sammanfattningar drift och investeringsbudget samt nyckeltal 

Bilaga 3. Taxor och avgifter 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Åsa Wadling berättar att visionen för kommunen är Habo 

kommun – den hållbara kommunen för hela livet. För barn- och 

utbildningsnämnden är visionen Tillsammans skapar vi hållbart lärande 

för hela livet. Nämndens verksamheter har tre fokusområden som de 

arbetar utifrån: enkel och tillgänglig service, mod och innovation för 

effektiv resurshantering samt att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ekonom Mona Ljunggren och skolchef Åsa Wadling går igenom och 

förklarar det ekonomiska underlaget som ligger till grund för beslut om 

budget för 2022 samt budgetram för 2023-24.  

I budgetförslaget föreslås några utgiftsökningar, bland annat ökade anslag 

till förskoleverksamheten. Barngrupperna inom förskolan har under 2021 

blivit större vilket inte stämmer med Skolverkets rekommendationer. 

Sedan några år tillbaka har det gått att söka ett statsbidrag för att användas 

till mindre grupper i förskolan. Detta statsbidrag kommer att försvinna och 

i dagsläget vet vi inte om detta statsbidrag ersätts med något annat 

statsbidrag och då inte heller storleken på bidraget. Förskolorna behöver då 
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få mer pengar för att inte barngrupperna ska öka ännu mer i storlek. I 

förslaget till budget har därför pengar avsatts till detta.  

Ett annat fokusområde som kräver mer pengar är arbete med att höja 

meritvärdet för elever i Habo kommun som går ut årskurs 9 samt öka 

andelen elever som är behöriga att börja gymnasiet. Det behöver finnas 

personer med spetskompetens som tillsammans med förvaltningsledning 

driver och genomför detta förbättringsarbete. Ett exempel är att en 

specialpedagogisk utvecklingsstrateg har anställts på barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Sker inte kompensation i kommunens budget 2022 för föreslagna 

utgiftsökningar, minskar elevpengen för förskola respektive grundskola 

med motsvarande 3,8 tjänster inom förskolan samt 4,1 tjänster inom 

grundskolan.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom   
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§ 74 Revidering av barn och utbildningsnämndens 
reglemente Regler och avgifter förskola och 
fritidshem 

Diarienummer BU15/78 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på reviderade regler och avgifter för 

förskola och fritidshem och beslutar att dessa ska gälla från och med den 1 

januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den huvudsakliga skillnaden i föreslagna ändringar av reglerna är att barn 

till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga enligt 

föräldraledighetslagen (de så kallade 15-timmarsbarnen) får två alternativ 

att välja mellan: att vara på förskolan tre timmar om dagen fem dagar i 

veckan, alternativt att vara på förskolan fem timmar om dagen tre dagar i 

veckan. Förskolerektorerna får var för sig bestämma vilken hämtning- och 

lämningstid som passar verksamheten. 

 

 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förskolerektorer 

Grundskolerektorer 

Handläggare förskola barn- och utbildningsförvaltningens kansli  
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§ 75 Fördelning av tillfälligt statligt ekonomiskt stöd på 
grund av Covid-19 

Diarienummer BU21/23 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag på fördelningen av tillfälligt statligt ekonomiskt stöd. 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av bidraget sker enligt  samma tilldelningsprincip som 

beslutades av barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2021 inför 

den första tilldelningen och ges då till förskoleklass och grundskola. Enligt 

denna princip delas mottaget belopp ut till grundskolorna med en summa 

per elev.  

Beräkning görs på det elevantal som finns i verksamheten den 15 

september 2021. Tilldelning blir 591 kr/elev. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom  
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§ 76 Anslag till Ung Företagsamhet 2021-2022 

Diarienummer BU21/77 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå 38 500 kronor till Ung 

Företagsamhet för läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig 

sammanfattning av läsåret 20/21. Ung företagsamhet arbetar, sedan flera 

år, med 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. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att lämna 38 500 kr i bidrag till 

Ung Företagsamhet för läsåret 2021/2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom   
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§ 77 Remiss Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 

Diarienummer BU21/75 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiva till förslaget 

till Trafiksäkerhetsprogram för 2021–2025 med tillägget att utbildning av 

skolelever bör innefatta fler fordonsslag än de som nämns på sidan 12, 

såsom exempelvis elsparkcykel.  

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 

förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). 

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för "Trygghet 

och säkerhet" som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 

säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i 

samhället, stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 78 Lokaler och situationen med Covid-19 

Covid-19  

De restriktioner inom kommunen som gällt sen tidigare fortsätter att gälla. 

Målet är att skolorna ska vara öppna. Vid Covid-smitta på någon skola 

kontaktas biträdande skolchef Per Sandberg. Familjecentralen öppnar med 

anpassningar framöver. Personal inom förvaltningen som har möjlighet 

arbetar hemifrån september ut.  

Lokaler 

Idag den 24 augusti har ett första möte ägt rum med konsulter som ska ta 

fram en lokalförsörjningsplan för åren 2022 till 2030. När det gäller hyra 

av modul till elever inom anpassad skola (tidigare särskola) så pågår 

förhandling med annan kommun.  

_____  
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§ 79 Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 

210601–210630 nr 17-20 

210701-210730 nr 21-22 

Rektor Per Sandberg 

210601–210630 nr 78-103 

 

Handläggare Josef Axelsson 

210601–210630 nr 39-69 

210701-210730 nr 70-77 

Handläggare Ulla Gillblom 

210601–210630 nr 5-6 

210701-210730 nr 7 

_____  
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§ 80 Informationsärenden 

Per Sandberg informerar om att elever på Hagabodaskolan i höst kommer 

åka till Polen och Auschwitz på studieresa.  

_____ 


