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Plats och tid Spinnet 

Tisdagen den 21 september 2021 klockan 17.00 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Birger Lindström (C) 
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Ulla Gillblom, handläggare § 85 

Josef Axelsson, sekreterare 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 
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Justeras Expedierats 

 

§ 81 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 82 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Mikael Zander (SD) att justera 

protokollet. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 83 Aktuell betygsstatistik åk 7-9 

Rektor Patric Hilmersson presenterar aktuell betygsstatistik för årskurs 9 

vid vårterminens slut 2021. Det genomsnittliga meritvärdet minskade 

något jämfört med föregående läsår och kommer förmodligen att ligga i 

nivå med riket i övrigt när denna statistik kommer. Skillnad mellan pojkar 

och flickors meritvärde är fortsatt alltför stor.  

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 

fortsatt hög och tangerade resultatet från våren 2020, vilket innebär att 

90,7% av eleverna är behöriga till nationellt gymnasieprogram.  

Skolans analys är att de höga resultaten beror på att de arbetat för att bättre 

kunna hjälpa elever i behov av mycket stöd. Läsåret 2021/22 arbetar 

Hagabodaskolan med två koncept som kallas Framgångsrik undervisning 

och Relationellt ledarskap. Det innebär bland annat att i högre utsträckning 

se varje enskild individ i klassrummet. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 84 Aktuell betygsstatistik åk 6 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att den genomsnittliga 

meritpoängen för elever som gick ut årskurs 6 våren 2021 ökade lite 

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

pojkarna men gapet mellan könen fortsätter att minska. Sen våren 2018 har 

skillnaden mellan könen minskat varje år. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 85 Redovisning av elev- och föräldraenkät 

Ulla Gillblom, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

berättar att den årligen återkommande 

enkätundersökningen har genomförts i Habo kommun våren 2021. Enkäten 

riktar sig till elever och vårdnadshavare i förskola, grundskola respektive 

fritidshem. 

Enkäten skickas ut till föräldrar som har barn i förskolan, föräldrar till 

elever i årskurs 2, 5 och 8 samt till elever i förskoleklass och grundskola. 

Svaren används i förbättringsarbetet på förskolor och skolor. Enkäten 

innehåller frågor om trivsel, trygghet, utveckling och lärande, ansvar och 

inflytande, skolmat, elevhälsa respektive miljö. Enkätsvaren finns på 

kommunens hemsida https://habokommun.se/Barn--utbildning/Kvalitets--

och-utvecklingsarbete/elev--och-foraldraenkater/ 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 86 Ekonomisk rapport tertial 2, delårsbokslut 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens delårsbokslut 2021. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut visar det ekonomiska 

läget till och med den 31 augusti 2021 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter.  

Från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 var förvaltningens 

utfall 284 432 000 kr. Prognosen för helåret 2021 beräknas till 447 693 000 

kr. Om denna prognos håller så kommer resultatet att vara drygt 5 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Det förväntade överskottet jämfört med budget 

för 2021 beror bland annat på en förändrad resursfördelning samt färre 

barn inom förskola och fritidshem.  

Barn- och elevavstämningen visar att antal barn i förskola beräknas bli 40 

färre än budgeterat för 2021. Inom fritidshemsverksamheten beräknas 

antalet elever bli 45 färre än budgeterat. Däremot beräknas antal elever i 

grundskola och gymnasium bli 12 respektive 3 fler än budget för 2021.  

 

 

_____  
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§ 87 Uppföljning av komvux/gymnasiet 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att flest gymnasieelever från 

Habo går på Bäckadalsgymnasiet följt av Per Brahegymnasiet och Erik 

Dahlbergsgymnasiet. De tre mest populära gymnasieprogrammen bland 

Habos elever är fordon- och transportprogrammet följt av 

samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet. 

Från Habo kommun läser 16 personer in grundskolebehörighet inom 

kommunal vuxenutbildning (komvux) i Jönköping. 42 personer läser 

komvux på gymnasienivå. Utöver detta läser vissa en yrkesutbildning med 

exempelvis inriktning fordon, vård eller bygg. 44 personer från Habo läser 

svenska för invandrare (SFI) och två personer läser särskild 

vuxenutbildning för vuxna (särvux).  

Det har genomförts en utredning om insatser för arbetslösa unga vuxna 

mellan 18 och 24 år. Målet med utredningen har varit att titta på hur dessa 

bättre kan samordnas mellan olika kompetensområden inom kommunen, 

exempelvis socialsekreterare, vuxenutbildning och integrationscoach. 

Inrättandet av en eventuell samordnarroll är nu en fråga för 

budgetberedningen. 

_____  
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§ 88 Samråd - Detaljplan för del av Furusjö - Habo 
kommun 

Diarienummer BU21/88 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens översiktsplan, ÖP 2040, antogs 26 mars 2020. I 

översiktsplanen finns riktlinjer som anger att Habo kommun vid behov bör 

se över och uppdatera äldre detaljplaner till rådande förhållanden. 

Byggnadsnämnden diskuterade planprioriteringar den 19 augusti 2020 och 

då beslutades att uppdateringen av planen i Furusjö ska prioriteras av plan- 

och exploateringsenheten. Gällande byggnadsplan antogs 1960 och 

avsikten med den nya detaljplanen är att uppdatera bestämmelser till 

gällande lagstiftning samt öka byggrätten på befintliga fastigheter. 

Ett förslag på en ny detaljplan har nu tagits fram och byggnadsnämnden 

beslutade den 19 augusti 2021, att skicka ut handlingarna till berörda 

sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen för 

samråd.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 89 Redovisning av delegationsbeslut  

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 

210801–210831 nr 23–24 

Rektor Per Sandberg 

210801–210831 nr 104–123 

Handläggare Josef Axelsson 

210801–210831 nr 78–95 

Handläggare Ulla Gillblom 

210801–210831 nr 8–23 

_____  
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§ 90 Informationsärenden 

Covid-19 

Start för vaccinering av barn från 12 år planeras från den 11 oktober. 

Vaccineringen kommer utföras av vårdcentralen. Information till 

vårdnadshavare kommer gå ut. 

Lokaler 

Särskola 

Upphandling av moduler för särskolan kommer snart ske. Modulerna 

behöver vara på plats senast den 30 april 2022. En inventering kommer att 

göras för att avgöra vilka elever som är lämpliga börja i den nya särskolan 

hösten 2022. De elever som omfattas av inventeringen är de särskoleelever 

som nu går så i Habos grundskolor (så kallat integrerat) samt de som går på 

särskolor i Jönköping. Det ska också undersökas vilken personal som är 

lämplig och villig att börja arbeta i den nya verksamheten.  

Kärnekulla 

En byggarkitekt har börjat arbeta med ritningarna för grundskola 

respektive förskola vid Kärnekulla. Byggarkitekten har föreslagit vissa 

förändringar. Bland annat kommer en fornlämningsutredning behöva 

göras.  

Kvalitetsdialoger 

I år kommer fokus för dialogerna att vara rektors ledarskap till rektors 

organisering av skolan/förskolan. Skolor och förskolor skickar ut 

inbjudningar till sina respektive kontaktpolitiker. Skolchef Åsa Wadling 

kommer att vara samtalsledare i dialogerna för grundskolan och biträdande 

skolchef Per Sandberg kommer att ha samma roll när det gäller förskolan.  

Beslut från skolinspektionen 

Sekreterare Josef Axelsson informerar om Skolinspektionens beslut 

rörande VFG Utbildning AB:s ansökan om att som huvudman starta 

gymnasieutbildningar i Jönköping vid VFG Jönköping. De får starta 

utbildning på det nationella bygg och anläggningsprogrammet med 

inriktning anläggningsfordon samt fordon- och transportprogrammet med 

inriktning transport. De får dock avslag på att starta fordons- och 

transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner samt 

bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning.   

_____ 


