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Plats och tid Vänstra kammaren i kommunhuset 

Tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 17.00–19.56 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 
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Paragrafer 68–75 
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§ 68 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 69 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Sofia Johansson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 70 Uppföljning av fritidshemsverksamheten 

Åsa Ytterstöm, rektor för Fagerhults skola och Kråkerydskolan berättar att 

fritidshemsverksamheten följer läroplanens första och andra del. Detta 

innebär att de följer skolans värdegrund och uppdrag men även skolans 

övergripande mål och riktlinjer för elevernas utbildning. Åsa förklarar att 

fritidshemsverksamheten har en god kvalitet trots att de har relativt stora 

barngrupper (20,5 barn per pedagog). Det är en stor utmaning att rekrytera 

utbildade pedagoger till fritidshemmen i kommunen.  

Skolans och fritidshemmets verksamheter kompletterar varandra. När 

eleverna är på fritids kan de ibland få stöttning i läsning, SO/NO men även 

matematik. Eleverna får även arbeta med hur de är mot varandra vilket 

sedan gynnar även skolverksamheten.   

När eleverna har fyllt i enkäter om fritidshemsverksamheten svarar cirka 

90 % av eleverna att de trivs på fritids. 94% svarar att de känner sig trygga 

där.  

Inom fritidshemsverksamheten får eleverna möjlighet att lära sig saker 

tillsammans. De får leka på egen hand men erbjuds också fysisk aktivitet 

och kreativa uppgifter. Fritidspersonal försöker få eleverna att visa värme 

och empati för varandra och skapa ett tillåtande klimat.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 71 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning juli 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport per den 

31 juli 2022. Rapporten visar att 54% av 2022 års budget för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter är förbrukade. Enligt budgeten för 

2022 förväntades drygt 58% vara förbrukat vid juli månads utgång.  

Värt att nämna från barn- och elevavstämningen den 31 juli är att det på 

hela 2022 beräknas bli 17 färre barn i förskolan respektive 

fritidshemsverksamheten jämfört med budget.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 72 Budget 2023 och budgetram 2024-25 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till budget för 2023 med plan för 2024–

2025. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och 

utbildningsnämnden tagit fram ett förslag till budget för 2023 och plan för 

2024–2025. Budgetförslaget innehåller även barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsmål för mandatperioden. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till budget 

för 2023 med plan för 2024–2025. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Gunnar Pettersson (S), Eva-Lis Svensson (S) samt Sofia Johansson (S) 

yrkar på att belopp i budgetförslaget för förtätning av personal inom 

förskolan utökas från 2 785 000 kr i förvaltningens förslag till 7 100 000 

kr.  

Anders Almfors (L), Fredrik Wärnbring (M), Johanna Bergbom (M), 

Ingemar Severin (M) samt Mikael Zander (SD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag; dels förvaltningens förslag och 

dels Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer proposition på de 

båda förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns: de ledamöter som röstar på 

förvaltningens förslag röstar [Ja] och de ledamöter som röstar på 

Socialdemokraternas förslag röstar [Nej]. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster (5) 

Anders Almfors (L) 

Fredrik Wärnbring (M) 

Johanna Bergbom (M) 
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Ingemar Severin (M) 

Mikael Zander (SD) 

Nej-röster (3) 

Gunnar Pettersson (S) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Sofia Johansson (S) 

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat enligt förvaltningens 

förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom  
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§ 73 Styrmodell - "Attraktiv arbetsgivare" 

Beskrivning av ärendet 

Skolchef Åsa Wadling berättar att verksamhetsmålen är oförändrade: mod 

och innovation, enkel och tillgänglig service samt attraktiv arbetsgivare.  

Nu är det verksamhetsmålet attraktiv arbetsgivare som är i fokus då detta 

verksamhetsmål snart ska behandlas på tertialdialogen i oktober.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutvecklingsmål kopplat till 

attraktiv arbetsgivare är: hög andel behöriga pedagoger som uppfattar sin 

arbetsmiljö som mycket god.  

2021 hade Habo kommun högst andel behöriga lärare i årskurs 1-9 av 

kommunerna i region Jönköping. 95% av lärarna var behöriga 2021.  

Inom kommunala förskolorna var andelen behöriga lärare 2021 i Habo 

kommun 70%. Även här är har Habo den högsta andelen behöriga lärare i 

region Jönköping.  

När det gäller antal barn per årsarbetare inom de kommunala förskolorna, 

var Habos siffra 5,8 för år 2021. Detta innebar att Habo hade högst antal 

barn per årsarbetare av kommunerna i region Jönköping.  

De faktorer som framförallt kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom 

grundskolan är bra lön/löneutveckling, bra ledarskap, bra 

team/arbetskamrater.  

I handlingsplanen för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning 

(HÖK-21), som Habo kommun tagit fram i samverkan med Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund, är följande prioriteringar beslutade: få in fler 

professioner i arbetsorganisationen, förbättrat arbete med barn och elever i 

behov av särskilt stöd samt välkända och relevanta lönekriterier.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Sida 

9 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 74 Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 

Handläggare Josef Axelsson presenterar övergripande vilka kategorier av 

delegationsbeslut om fattats under april månad. Delegationsbesluten läggs 

till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Delegationslistor för juni och juli 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220601–220630 nr 48-50 

220701–220731 nr 51 

 

Rektor Per Sandberg 

220601–220630 nr 67-79 

 

Handläggare Josef Axelsson 

220601–220630 nr 53-65 

220701–220731 nr 66-71 

 

Handläggare Ulla Gillblom 

220601–220630 nr 3 

_____  
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§ 75 Informationsärenden 

Beskrivning av ärendet 

Ung Företagsamhet 

Skolchef Åsa Wadling presenterar utvärdering av Ung Företagsamhet i 

Jönköpings län för läsåret 21/22. Det har aldrig tidigare varit så många 

ungdomar som drivit UF-företag i Jönköpings län som förra läsåret: 1618 

st. För första gången någonsin har ett UF-företag från Jönköpings län 

vunnit SM för unga entreprenörer.  

Lokaler 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att byggnationen av skola och 

förskola vid Kärnekulla löper på. Inom kort kommer lärare få göra 

studiebesök.  

Byggnationen av sporthallen är påbörjad.  

Den anpassade grundskolan/särskolan har börjat i de nya modulerna vid 

Hagenskolan.  

Kriget i Ukraina 

Per Sandberg informerar nämnden om att några få barn och elever från 

Ukraina har kommit till kommunen. Om en större mängd elever skulle 

komma kan Missionskyrkans lokaler användas för introduktion.  

Extra skolskjutskostnad Hagenskolan 

Handläggare Josef Axelsson informerar nämnden om extra kostnader för 

skolskjuts som har tillkommit på grund av att några elever som har börjat i 

den anpassade grundskolan har rätt till och åker skolskjuts med taxi.  

InfoMentor 

Per Sandberg berättar att implementeringen av den nya lärplattformen 

InfoMentor pågår.  

Kulturskolan 

Åsa Wadling presenterar det förslag om instrumentundervisning på skoltid 

som förvaltningen har skickat in till Skolinspektionen. Förslaget går 

kortfattat ut på att föräldrarna ansöker om ledigt för den tid eleverna 

behöver gå ifrån lektioner för instrumentundervisning.   

_____ 


