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

Tisdagen den 25 januari 2022 klockan 17.00–18.30 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Johanna Bergbom (M) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Maria Alfredsson (KD) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) ersätter Sofia Johansson (S) 

Övriga närvarande Ingemar Severin (M) 

Olle Moln Teike (SD) 

Åsa Wadling, skolchef § 5 

Per Sandberg, bitr. skolchef § 6 

Mona Ljunggren, ekonom § 4 

Josef Axelsson, sekreterare/föredragande § 7 

Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg § 3 

Jill Trygg, facklig företrädare, Lärarförbundet 

Paragrafer 1–9 

Utses att justera Johanna Bergbom 

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 2022-01-25 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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§ 2 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Johanna Bergbom (M) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 3 Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete 

Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun berättar att 

grunden för miljö- och hållbarhetsarbetet är Agenda 2030 samt kommunen 

vision: den hållbara kommunen för hela livet. I sin roll som miljö- och 

hållbarhetsstrateg är Anna Lööv en resurs och ett bollplank för kommunens 

alla verksamheter. Hon ansvarar för att driva, utveckla, följa upp och 

synliggöra kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.  

Anna Lööv förklarar att Habo kommuns utmaningar inom miljö och 

hållbarhetsområdet inte skiljer sig åt jämfört med de som finns på nationell 

och global nivå. Det handlar om att säkerställa en hållbar konsumtion och 

produktion, bekämpa klimatförändringarna och att säkerställa biologisk 

mångfald.  

Inom miljö- och hållbarhetsarbetet är det olika delar som samverkar: allt 

från global, nationell till lokal nivå. På global nivå finns Agenda 2030 och 

de 17 globala hållbarhetsmålen. På nationell och regional nivå finns 

nationella miljökvalitetsmål från vilka regionala åtgärdsprogram har tagits 

fram. I Region Jönköpings län finns en klimat- och miljöstrategi. Lokalt i 

Habo styr fokusområden bestämda av kommunfullmäktige: 

samhällsutvecklaruppdraget och välfärdsuppdraget. Utifrån dessa uppdrag 

har kommunen tagit fram exempelvis miljöprogram, kemikalieprogram, 

klimatprogram och näringslivsstrategi. Varje förvaltning ska ta fram en 

handlingsplan för miljö- respektive kemikalieprogrammet i syfte att 

förbättras inom dessa områden. Inom respektive program finns flera mål 

som olika förvaltningar har ansvar för att förverkliga. Inom 

miljöprogrammet har barn- och utbildningsförvaltningen ansvar för att 

målet att kommunen ska engagera elever och barn i skolor och förskolor 

för att skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete uppfylls. Inom 

kemikalieprogrammet har barn- och utbildningsförvaltningen ansvar för att 

målet kommunen ska engagera elever och barn i skolor och förskolor för 

en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vardagen genomförs. 

 

Ordförande tackar för presentationen. 

 ____  
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§ 4 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning  

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

december 2021 samt ger preliminär information om bokslutet för 2021. 

Preliminära bokslutet visar på plus 15 miljoner för 2021. Bokslutet 

kommer att presenteras närmare vid nästa nämndsmöte. 

 

Barn- och elevavstämning för 2021 visar att det var 40 färre barn inom 

förskolan under 2021 jämfört med prognosen som låg till grund för 

årsbudgeten. Inom fritidshemsverksamheten var barnantalet 52 färre 

jämfört med vad som var budgeterat. Elever i grund- samt gymnasieskolan 

var något fler än förväntat. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 5 Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 

Diarienummer BU20/131 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag till uppföljning av den interna kontrollplanen för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 15 december 2020 intern 

kontrollplan för 2021. Kontrollmomenten har genomförts löpande 2021 i 

enlighet med beslutad kontrollplan. Exempel på nämndens kontrollmoment 

2021 är arbetet med att bevaka och säkerställa att skolplikten uppfylls, 

presentation av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs samt hur 

antal barn och elever inom respektive verksamhet förhåller sig till 

prognosen för 2021.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Uppföljning av kränkningsärenden  

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att enligt skollagen måste 

skolpersonal anmäla till rektor om de får reda på att en elev upplever sig ha 

blivit kränkt. Denne i sin tur måste upprätta en anmälan till huvudmannen 

(förvaltningsledningen i Habos fall). Rektor måste sedan så snabbt som 

möjligt utreda vad som skett och vid behov vidta lämpliga åtgärder. 

Baserat på anmälningar till huvudmannen upplever pojkar oftare än flickor 

att de utsatts för kränkningar. Pojkar är också oftast de som utsätter andra 

för kränkningar. Av olika slags kränkningar är fysisk kränkning vanligast 

förekommande följt av verbal kränkning.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 7 Val av nytt dataskyddsombud 

Diarienummer BU22/11 

Beslut 

Niclas Nordström utses till dataskyddsombud för barn- och 

utbildningsnämnden i Habo kommun från och med den 16 februari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 

dataskyddsförordningen genom att exempelvis utföra kontroller och 

informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 

yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 

praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. 

Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 

ska rapportera till organisationens ledning. 

Habo kommun har ett samverkansavtal med Jönköpings kommun när det 

gäller dataskyddsombud. 

Jönköpings kommun har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, vilket 

innebär att barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun behöver utse ett 

nytt dataskyddsombud.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten  
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§ 8 Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor för december 2021 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

211201–211231 nr 34–79 

Rektor Per Sandberg 

211201–211231 nr 153–166 

Handläggare Josef Axelsson 

211101–211130 nr 129–147 

_____  
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§ 9 Informationsärenden 
 
Lokaler 

• Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att byggnationen av 

förskola och grundskola vid Kärnekulla går framåt. Det är snart 

dags för gjutning av grund. 

• Bygglov för byggnation av sporthallen vid Kärnekulla är klart. 

• Bygglovsprocessen för modulen till särskoleverksamheten pågår.  

• Processen med att hitta nya lokaler till Kulturskolan är inte klar.  

• Fagerhus: ventilationen ska förbättras.  

Covid-19 

Per Sandberg berättar att det har varit rekord i Habo vad gäller bekräftade 

fall av covid-19 senaste tiden. Situationen är ansträngd på flera håll då 

många bland personalen är hemma på grund av viruset. Tre förskolor har 

gått ut och vädjat till vårdnadshavare att om möjligt ordna omsorg på annat 

sätt för sina barn. 

Inom förskolan är det tre åtgärder som kan genomföras om situationen blir 

för ansträngd: förflytta personal inom förskoleområdet, ändra öppettider 

samt vädja till vårdnadshavare att ordna omsorg för sina barn på annat 

sätt.  

Inom grundskolan är distansundervisning möjlig för alla årskurser.  

Anmälan till Skolinspektionen 

Ett reportage om Kulturskolan i Habo sändes nyligen på Sveriges 

Television (SVT). Chefen för Kulturskolan, Fredrik Hempel, fick då frågan 

om Kulturskolans lektioner sker på skoltid. Detta bekräftades av Fredrik 

Hempel. Efter detta kom en anmälan in till Skolinspektionen om att Habo 

kommun bryter mot skollagen då elever går ifrån lektionstid för 

instrumentundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått 

begäran från Skolinspektionen om att yttra sig senast den 4 februari 

angående anmälan som inkommit.  

Framtagande av nya upptagningsområden 

I februari ska personal från barn- och utbildningsförvaltningen samt 

tekniska förvaltningen börja arbeta med att ta fram upptagningsområden 

som ska gälla för grundskolan i Habo kommun från och med läsåret 

2023/24.  

 

 


