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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-18 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på  

  
  
Underskrift  
 

Plats och tid Högra kammaren 
 Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 17:00–19:40 
  
Beslutande Anders Almfors (L), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M) 
Johanna Bergbom (M) 
Ingemar Severin (M) ersätter Mikael Zander (SD) 
Marie Lindholm (KD) ersätter Birger Lindström (C) 
Lars Ramberg (KD) 
Gunnar Pettersson (S) 
Eva-Lis Svensson (S) 
Sofia Johansson (S) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Per Sandberg, tillförordnad skolchef 
Benita Hjalmarsson, kommunsekreterare 
Frida Wahlund, sekreterare  
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 8 
Patric Hilmersson, rektor § 8-9 
Mona Ljunggren, ekonom §11-12 
Christina Källström (MP) 
Jill Trygg, facklig företrädare 
 

  
Utses att justera Lars Ramberg Paragrafer: 8–16 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 8 Uppföljning skolnärvaro 
 
Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg redovisar statistik över 
skolnärvaro från höstterminen 2019. Totalt sett, över tid, ligger frånvaron 
på en normalnivå jämfört med riket i övrigt. I lägre åldrar är 
närvarotrenden god med lägst frånvaro i årskurs 3. I årskurs 7 ses en 
negativ trend, i årskurs 8 är trenden positiv och i årskurs 9 finns en 
marginell ökning av frånvaron. 
 
Några reflektioner från rektorer är att pedagoger tar ett stort ansvar för att 
följa upp elevers frånvaro/närvaro och att rektorer har större vetskap om 
problematisk skolfrånvaro. Skolan tar kontakt med samtliga 
vårdnadshavare enligt rutin redan när frånvaron ligger på 10 %. 

God skolnärvaro är en viktig fråga och en viktig skyddsfaktor. I 
utvecklingsarbetet ligger fokus på bland annat tidigare insatser vid 
frånvaro och tidigare kontakt med socialtjänsten, skolnärvaro i lägre åldrar 
samt att aktualisera närvarorutin för ny personal och för vårdnadshavare. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 9 Aktuell betygsstatistik årskurs 7-9 
 
Rektor Patric Hilmersson, Hagabodaskolan, presenterar aktuell 
betygsstatistik för årskurs 7-9, från höstterminen 2019. Statistiken visar 
mycket god behörighet till gymnasiet för innevarande årskurs 9, 84,5 % 
vilket är högt i jämförelse med riket i övrigt. Meritvärdet (kunskapsnivån) 
är 222,2 poäng vilket är det högsta värdet som årskurs 9 uppvisat vid 
hösttermin. Årskurs 7 har högre meritpoäng än föregående, årskurs 8 har 
något längre poäng men skillnaden är marginell. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 10 Aktuell betygsstatistik årskurs 6 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg presenterar aktuell betygsstatistik för 
årskurs 6 i Habo kommun, höstterminen 2019. Statistiken visar en positiv 
utveckling med ett meritvärde som är det högsta på fem år. Andelen 
som inte har godkänt i samtliga ämnen har ökat något. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 11 Bokslut 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna 2019 års bokslut. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2019 års bokslut. Barn- 
och utbildningsnämndens bokslut innebär en negativ avvikelse mot budget 
motsvarande cirka 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,75%. Den 
negativa avvikelsen beror främst på ökade kostnader för elever i behov av 
extraordinära stödinsatser, fler elever i särskolan än budgeterat, fler elever i 
gymnasieskolan än budgeterat, lägre bidrag från Migrationsverket än 
budgeterat, ökade kostnader för vuxenutbildningen samt ej budgeterade 
lokalkostnader för kulturskolan. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-18  7 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 12 Ekonomisk månadsrapport 
 
Förvaltningsekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport 
per 31 januari 2020.  

Barn- och elevavstämningen för januari 2020 visar att antal barn i 
förskolan ligger i nivå med budget, likaså antal elever i grundskolan. Det är 
något färre antal elever i gymnasieskolan än budgeterat. 

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 13 Detaljplan för del av Bränninge 23:3 och 23:4, kvarteret 
Liljekonvaljen, samråd 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att 
godkänna föreslagen detaljplan för del av fastigheten Bränninge 23:3 och 
23:4, kvarteret Liljekonvaljen, Habo, med tillägget att nya förskole- och 
skolplatser måste skapas för de barn som flyttar in i de planerade 
lägenheterna. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bränninge 23:3 och 23:4, 
kvarteret Liljekonvaljen. Syftet med ansökan är att förtäta kvarteret 
ytterligare med ett punkthus. 

Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att föreslagen detaljplan inte 
på något negativt sätt skulle komma att påverka förvaltningens 
verksamhetsområde om nya förskole- och skolplatser skapas för de barn 
som flyttar in i de planerade lägenheterna. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
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§ 14 Information om lokaler 
 

• Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om incident på 
förskolan Gullvivan, där ett föremål som stod vid spisen började 
smälta/brinna. Personal i köket kunde släcka branden. Utrymning 
av förskolan gick mycket bra. Samtliga föräldrar 
informerades. Händelsen visade att alla rutiner fungerade. 

• Arbetet med den nya skolan och förskolan på Kärnekulla 
fortskrider. 

_____  
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§ 15 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationslistor från: 

Skolchef Katarina Ståhlkrantz nr 1-5, 200101-200131 

T.f. skolchef Per Sandberg nr 1-24, 200101-200131 

Handläggare Ulla Gillblom nr 1-2, 200101-200131 

Handläggare Josef Axelsson nr 1-7, 200101-200131 

_____  
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§ 16 Informationsärenden 
 

• Ordförande Anders Almfors (L), vice ordförande Gunnar 
Pettersson (S) och tillförordnad skolchef Per Sandberg har gjort 
studiebesök i Sävsjös särskoleverksamhet. Besöket gav en god 
inblick i särskoleverksamheten. Skola, träningsskola och särskola 
har gemensamma lokaler. 

• Fredrik Wärnbring (M) har varit på föräldrasamråd på Bränninge 
förskola.  

• Eva-Lis Svensson (S) önskar att barn- och utbildningsnämnden får 
ta del av uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Revisionen: granskning av ansvarsutövande barn- och 
utbildningsnämnden 2019. 

_____ 
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