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Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

Tisdagen den 22 februari 2022 klockan 17.00-19.46 

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) 

Mikael Zander (SD) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Christina Källström (MP) ersätter Birger Lindström (C) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, skolchef  

Per Sandberg, bitr. skolchef  

Josef Axelsson, sekreterare 

Ulla Jansson, handläggare § 14 

Patric Hilmersson, rektor § 12 

Fredrik Hempel, kulturskolechef § 15 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Paragrafer 10–21 

Utses att justera Gunnar Pettersson 

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 2022-02-22 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 10 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  

_____  
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§ 11 Val av justerare 

Beslut 

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

protokollet. 

_____  
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§ 12 Aktuell betygsstatistik årskurs 9 

Patric Hilmersson, rektor för Hagabodaskolan presenterar statistik för 

höstterminens betyg i årskurs 7-9. Det genomsnittliga meritvärdet för 

årskurs 7 var högre än för årskurs 8, vilket är ovanligt. Skillnaden mellan 

pojkar och flickors meritvärde var relativt liten i årskurs 7. Skillnaden 

ökade sedan i årskurs 8 för att öka ännu mer i årskurs 9. 

82,2 % av eleverna var utifrån höstterminens betyg behöriga att söka till 

nationella yrkesprogram, vilket kräver lägst godkänt betyg (E) i minst åtta 

ämnen. Tre av dessa ämnen måste vara svenska/svenska som andraspråk, 

engelska samt matematik. 82,2% är högre jämfört med höstterminen 2020 

men lägre jämfört med samma period 2019.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 13 Aktuell betygsstatistik årskurs 6 

Per Sandberg, biträdande skolchef presenterar betygsstatisk för elever i 

årskurs 6 höstterminen 2021. Skillnaden i genomsnittligt meritpoäng 

mellan pojkar och flickor var den minsta på fyra år. Andelen elever i 

årskurs 6 med ej godkänt betyg i något eller några av kärnämnena 

(engelska, matematik, svenska) var något lägre än de två föregående åren.  

Det går inte att se någon tydligt effekt på elevernas meritvärden som går att 

koppla till pandemin. Flickor lyckas bättre än pojkar i de flesta ämnena. 

Matematik är det teoretiska ämne där skillnaderna i meritvärden är lägst 

mellan könen.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 14 Tillsynsrapport förskolan Äventyret samt 
förskolan Upptäckaren 

Handläggare Ulla Jansson berättar att hon tillsammans med projektledare 

Ulrika Ärlig och skolchef Åsa Wadling genomförde tillsyn av den 

fristående förskolan Äventyret i Habo i oktober 2021. Inför en tillsyn får 

huvudmannen skicka in olika dokument. Det är bland annat 

årsredovisning, information om personals behörighet samt utdrag ur 

belastningsregister från förskolans styrelsemedlemmar.  

Skolchef Åsa Wadling berättar att Habo kommuns tillsyn av förskolan 

Äventyret visade att de har behörig personal och att de arbetar utifrån 

förskolans läroplan. De har låg personalomsättning. Det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs skriftligt och enligt en tydlig plan och 

Äventyret har uppsatta mål för verksamheten. Samtliga som arbetar på 

förskolan erbjuds kompetensutveckling. Sammanfattningsvis uppfyller 

huvudmannen för förskolan Äventyret kraven för att bedriva fristående 

förskola.  

Hösten 2020 genomförde Habo kommun tillsyn av fristående förskolan 

Upptäckaren i Habo. Då andelen behörig personal var låg genomfördes i 

februari 2022 en uppföljning av den tidigare tillsynen. Denna visade på 

fortsatt problem med liten andel behörig personal. Upptäckaren har en 

tillförordnad rektor. Huvudmannen för Upptäckaren arbetar med att 

rekrytera en ny rektor samt mer behörig personal. I avvaktan på att de ska 

kunna rekrytera mer behörig personal kommer en förste förskollärare från 

annan ort till verksamheten en dag i veckan. Habo kommun ska kontakta 

huvudmannen igen i oktober 2022 för att höra hur det har gått med arbetet 

att öka andelen behörig personal.   

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 15 Information angående Kulturskolan 

Kulturskolechef Fredrik Hempel berättar att en anmälan har kommit in till 

Skolinspektionen om att Habo kommun låter elever gå på 

instrumentundervisning på lektionstid i strid med skollagen. Habo 

kommun har av Skolinspektionen ombetts kommentera anmälan. Ett svar 

skickades nyligen till Skolinspektionen.   

Fredrik Hempel berättar att detta förvarande har varit vanligt i många 

kommuner sedan 50-talet. Eleverna har instrumentundervisning olika tider 

från vecka till vecka för att de inte ska gå ifrån en och samma lektion varje 

vecka. Flera andra kommuner i Jönköpingsregionen har också anmälts till 

Skolinspektionen då de också tillåter instrumentundervisning på 

lektionstid. Fredrik berättar att den tid elever med instrumentundervisning 

är borta från lektioner är 9-10 timmar per termin. Bedömningen är att 

många elever kommer sluta om de inte framöver inte får gå ifrån på 

lektionstid. Anledningarna tror Fredrik kommer vara att eleverna 

prioriterar andra aktiviteter kvällstid framför instrumentundervisning. 

Fredrik tror också att lärare kommer sluta.  

Fredrik avslutar med att vädja till barn- och utbildningsnämndens politiker 

att kontakta rikspolitiker inom respektive parti för att få dem att arbeta för 

en lagändring.  

_____  
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§ 16 Ekonomisk månadsrapport samt barn- och 
elevavstämning för januari 

Diarienummer BU22/14 

Beskrivning av ärendet 

Skolchef Åsa Wadling ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 januari 

2022. 

Den kostnad som är viktig att hålla koll på sen årsskiftet är att 

personalkostnaderna för januari inte överstiger budget. Av ekonomiska 

rapporten för januari framgår att kostnaderna inte överstiger budgeterade 

personalkostnader för januari.  

Barn- och elevavstämningen för januari visar att antalet barn inom 

förskolan är 46 färre än budgeterat för januari. Elever inom 

fritidshemsverksamheten är 24 färre jämfört med budget. Antalet elever 

inom grundskolan är i nivå med budget. Gymnasieeleverna är 37 färre än 

vad som är budgeterat.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 17 Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2021 

Diarienummer BU20/98 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna årsbokslut för 2021 med verksamhetsberättelse och 

uppföljningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 

Skolchef Åsa Wadling presenterar barn- och utbildningsnämndens bokslut 

för 2021. Detta visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande cirka 15 

miljoner kronor som motsvarar cirka 3,3% av den reviderade budgeten för 

2021. 

Avvikelsen beror främst på att det har varit 93 färre barn i förskole- och 

fritidshemsverksamheten än budgeterat. Detta är pengar som barn- och 

utbildningsnämnden får lämna tillbaka till kommunens ekonomi.   

I 2020 års budget var knappt 15 miljoner avsatta för investeringar. En hel 

del av dessa investeringar har inte genomförts 2021. Drygt 13 miljoner 

överförs därför till budgetåret 2022.  

__ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 18 Uppföljning av personals sjukfrånvaro 

Skolchef Åsa Wadling visar personalsjukskrivningar i procent per 

förskole- respektive skolområde för 2020 jämfört med 2021. Statistiken är 

uppdelad i kort- respektive långtidsfrånvaro. Kort sjukfrånvaro innebär upp 

till 14 dagar. Lång sjukfrånvaro betyder 15 dagar eller fler. 

Framöver kommer personalens sjukfrånvaro att presenteras för nämnden 

uppdelat i de största yrkeskategorierna inom förvaltningen.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 19 Samråd för detaljplan för del av Bränninge 3:20, 
Stormagärdet 

Diarienummer BU22/18 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet gränsar direkt till planlagd mark för bostäder i norr, väster 

och sydöst. I öster gränsar området till en lövskog med vissa naturvärden. 

Planområdet är lokaliserat ca 2,2 km från centrum och ca 2,0 km till 

järnvägsstationen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder 

och skola samt förskola med tillhörande gator, gång- och cykelvägar. 

Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning. Detta för 

att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta 

tillvara på platsens strategiska läge i Habo, men samtidigt är väl anpassad 

till närliggande befintlig och planerad bebyggelse och miljö. Syftet är 

vidare att möjliggöra en varierad bebyggelse med hänsyn till topografin 

och det befintliga landskapet. I prövningen ingår vilka områden som är 

lämpliga för natur och park. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i processen kring 

framtagningen av detaljplanen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 20 Redovisning av delegationsbeslut från januari 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Delegationslistor för januari 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220101–220131 nr 1-28 

Rektor Per Sandberg 

220101–220131 nr 1-17 

Handläggare Josef Axelsson 

220101–220131 nr 1-10 

Handläggare Ulla Gillblom 

220101–220131 nr 3 

_____  
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§ 21 Informationsärenden 

Lokaler 

 

• Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att byggnationen av 

förskola och grundskola vid Kärnekulla går framåt. 

• Skyddsronder kommer påbörjas i förvaltningens lokaler vecka 10.  

Covid-19 

 

• Per Sandberg berättar förvaltningens verksamheter har klarat av 

arbetet med covid-restriktioner mycket bra. Vissa förändringar som 

har varit nödvändiga på grund av restriktionerna kommer sannolikt 

behållas. Ett exempel på det är användningen av digitala möten.  

Nya upptagningsområden 

• En arbetsgrupp inom barn- och utbildningsförvaltningen har börjat 

arbeta med nya upptagningsområden som ska gälla från och med 

höstterminen 2023 till och med läsåret 2025/26. Arbetet har hittills 

utgått från befintlig befolkning i Habo. Till detta behöver beräknad 

inflyttning av elever läggas till.  

Övrigt ärende 

• Eva-Lis Svensson (S) berättar att staketet mellan Alléskolans 

område och väg 195 är lågt, varför elever skulle kunna klättra över. 

Eva-Lis påpekar att skyddsronden som kommer genomföras vid 

Alléskolan tittar på detta. 

_____ 


