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Plats och tid Digitalt möte via Teams, logga in kl 16:45 

Tisdagen den 23 februari 2021 klockan 17.00–20.00 

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) 

Birger Lindström (C)  

Maria Alfredsson (KD) 

Mikael Zander (SD) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) 

 

Övriga närvarande Olle Moln Teike (SD) 

Ingemar Severin (M) 

Mona Ljunggren, ekonom 

Åsa Wadling, skolchef 

Per Sandberg, biträdande skolchef 

Ulla Gillblom, sekreterare 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Patric Hilmersson, rektor Hagabodaskolan § 13–15 

Paragrafer 13–24 

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 2021-02-23 

Datum då anslaget publiceras 2021-03-01 

Datum då anslaget avpubliceras 2021-03-22 

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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§ 13 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

tillägg av två ärenden; uppföljning av intern kontrollplan för 2020, 

BU20/131 samt beslut om den s k "skolmiljarden", BU21/23. Tre 

ytterligare informationsärenden finns samt också en övrig fråga från Sofia 

Johansson (S). 

_____  
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§ 14 Val av justerare 

Beslut 

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

protokollet.  

_____  
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§ 15 Betygsstatistik årskurs 6 samt årskurs 7-9 

Ärendebeskrivning 

Patric Hilmersson, rektor Hagabodaskolan presenterar statistik för 

höstterminens betyg i årskurs 7-9. Meritvärdena visar på en klart godkänd 

nivå för samtliga årskurser, 155,1 för årskurs 7, 207,1 för årskurs 8 och 

215,1 för årskurs 9. Höstterminens betyg visar att 80% av eleverna i 

årskurs 9 har nationell behörighet till gymnasiet. Förra året var siffran 85% 

vid samma tidpunkt. Detta innebär att fokus och resurser ytterligare 

prioriteras i det individuella arbetet med de elever som riskerar att inte nå 

behörighet. 

Per Sandberg, biträdande skolchef presenterar betygsstatiskt för elever i 

årskurs 6 för höstterminen 2020. Flickor har högre betyg i genomsnitt än 

vad pojkar har, dock har denna skillnad minskat något detta läsår. 

Statistiken visar att fler elever har godkänt betyg i engelska jämfört med 

tidigare år, för svenska och matematik är resultatet oförändrat. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 16 Ekonomisk månadsrapport och elevavstämning 
januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 

31 januari 2021. 

Barn- och elevavstämning för januari 2021 visar att antal barn i förskolan 

är färre än beräknat och antal elever i grundskolan är fler än beräknat. 

På grund av införande av ny resursfördelningsmodell är avstämning per 

den 15 januari för skola och förskola ej gjord, därför kan den ekonomiska 

rapporten vara något osäker. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 17 Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2020 

Diarienummer BU19/86 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna årsbokslut 2020 med verksamhetsberättelse och 

uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2020 års bokslut. Barn- 

och utbildningsnämndens bokslut innebär en positiv avvikelse mot budget 

motsvarande cirka 5,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2%. Den 

positiva avvikelsen beror främst på att färre barn har funnits i 

verksamheten än budgeterat samt att nämnden erhållit bidrag för 

sjuklönekostnader avseende Covid -19. 

Investeringsbudgeten har ett överskott på 1 132 tkr. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 18 Samråd, ny detaljplan för del av Kvill 1:3 med flera 
- Solåkra 

Diarienummer BU21/18 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna detaljplanen för del av Kvill 1:3 m fl. 

Ärendebeskrivning 

Den 25 augusti 2017 inkom fastighetsägarna till Kvill 1:3 med begäran om 

planbesked för 12 stycken parhus på en del av sin fastighet. 

Byggnadsnämnden bedömde att platsen kunde vara lämplig och lämnade 

därför positivt planbesked den 9 november 2017. 

I enlighet med planbeskedet var önskemålet att byggnationen skulle 

placeras inom den del av Kvill 1:3 som kallas Solåkra men efter 

diskussioner kom man fram till att istället för att ta en del av 

jordbruksmarken i anspråk skulle åkermarken uteslutas och en del av 

kommunens fastighet Mölekullen 1:21 ingå i planområdet istället. Infart till 

området planeras ske från en förlängning av Höjdstigen. Planförslaget 

medger 7 stycken parhus, 14 lägenheter. 

Kvill 1:17 och 1:18 som är angränsande fastigheter omfattas inte idag av 

någon detaljplan. Dessa två fastigheter kommer också att ingå i 

detaljplanen. Ett dike rinner mellan bostadsområdet Mölekullen och Kvill 

1:17 och 1:18. Kommunen anser att denna mark ska regleras till natur i 

detaljplanen och att kommunen övertar denna mark och sköter diket i 

framtiden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 19 Ekonomiskt bidrag vid skolgång utomlands 

Diarienummer BU21/19 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag om att ekonomiskt bidrag inte ska lämnas 

till vårdnadshavare vid ansökan om att ”fullfölja skolplikt på annat sätt” 

utomlands. 

Ärendebeskrivning 

I skollagen 7 kap 2§ framgår att barn som är bosatta i landet har skolplikt 

och rätt till utbildning. Med bosatt avses att man är folkbokförd enligt 

folkbokföringslagen. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska 

se till att barnet fullgör sin skolplikt. 

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med ett skolpliktigt 

barn kan ansöka om ledighet eller ansöka om att få fullgöra skolplikten på 

annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven fortfarande 

betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas utomlands 

upphör skolplikten. 

I vissa undantagsfall kan elever fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Medgivande om att få fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om 

verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 

hemkommunen erbjuder enligt föreskrifter i skollagen. Stor vikt läggs vid 

behovet av insyn i den verksamhet som eleven ska undervisas i samt att det 

finns synnerliga skäl till att bevilja ledighet. 

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av hemkommunen 

och får bara avse ett år i taget. Under dess giltighet ska det prövas hur 

verksamheten som eleven undervisas i utfaller. Medgivandet kan 

återkallas, om det antas att förutsättningarna enligt 23§ inte längre finns 

(24 kap.24§ första stycket i skollagen)                                                       

Om hemkommunen beslutar att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat 

sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnets utbildning 

upphör. Hemkommunen har tillsynsansvaretret för verksamheten och 

fortsatt skolpliktsansvaret för eleven. 

Vid längre resor önskar ibland vårdnadshavare att elevens skolpeng ska 

skickas med vistelse utomlands. En kommun har i dessa fall inte någon 

skyldighet enligt skollagen att finansiera en skolgång genom att skicka 

med skolpengen. 
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Det finns ingen skyldighet i skollagen (2010:800) eller annan lagstiftning 

för kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser. Inte 

heller om elevens förälder arbetar eller är diplomat i landet ifråga gäller 

någon sådan skyldighet. Däremot kan det vara så att eleven uppfyller 

kraven i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn 

och ungdomar (1994:519). I så fall kan eleven/vårdnadshavaren ansöka om 

statsbidrag. Ett sådant ansökningsförfarande görs via Skolverket och 

innebär ingen skyldighet för hemkommunen. 

Rekommendation från Skolverket och SKR är att inte finansiera 

fullgörandet av skolplikten för en elev på annat sätt. 

_____  
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§ 20 Uppföljning av intern kontrollplan för barn- och 
utbidlningsnämnden 2020 

Diarienummer BU20/131 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern 

kontrollplan 2020. 

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 utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020 innehåller 

det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. 

Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 

- Rutin som ska kontrolleras: Förskola erbjuds inom fyra månader - 

Reglemente, regler, policy som berörs: Skollagen 8 kap. 14 § - 

Kontrollmetod: kontroll av alla placeringar 2020 - Ansvarig: handläggare 

förskola - Genomförs: december 2020.   

- Rutin som ska kontrolleras: antal barn/elever i respektive verksamhet 

följer budget - Reglemente, regler, policy som berörs: budget 2020 - 

Kontrollmetod: antalet barn/elever i respektive verksamhet kontrolleras 

mot budget - Ansvarig: förvaltningsekonom - Genomförs: varje månad 

Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020 visar att: 

- Förskola erbjuds inom 4 månader. 

- Antalet barn i förskolan har varit i genomsnitt 15 färre än budgeterat och i 

fritidsverksamheten i snitt 43 färre än budgeterat. I grundskolan har det 

varit 6 elever färre än budgeterat och 12 färre elever i gymnasieskolan än 

vad som budgeterats 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 21 Skolmiljarden, tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 

Diarienummer BU21/23 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på 

fördelningen av tillfälligt statligt ekonomiskt stöd.  

Ärendebeskrivning 

Skolverket kommer under två tillfällen under 2021 att betala ut ett 

statsbidrag till kommunerna i syfte att ”bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den 

utbildning de har rätt till, trots pandemin”. Av Skolverkets information 

framgår att kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur 

medlen ska fördelas. 

Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet som kommunerna 

erhåller baseras på det antal invånare som fanns i åldern 6–19 år i 

kommunen i november 2020 enligt SCB:s register.  Det finns ingen 

förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur bidraget ska 

användas och Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner om 

hur fördelningen ska ske. 

 

Beräkningsgrund 

Beräkningen bygger på att Habo kommun kommer att erhålla totalt 1 580 

tkr för 2021. Habo kommun har för första halvåret fått 790 tkr utbetalt 

vilket beräknat på de elever som skall erhålla bidraget blir 402,86 kr/elev. 

Inför nästa utbetalning fattas nytt beslut om grunder för fördelning av 

erhållet statsbidrag till Habo kommun. 

Habo kommun fördelar bidraget till förskoleklass och grundskola beräknat 

på det elevantal som finns i verksamheten den 15 februari 2021. 

Bidraget kommer att utbetalas till kommunens skolor och privata 

anordnare i andra kommuner som har elever som är folkbokförda i Habo 

kommun. Privat anordnare inkommer med faktura för de elever som finns i 

verksamheten den 15 februari. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Rektorer kommunala och fristående grundskolor  
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§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer BU21/3 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor för januari 2021 från: 

Rektor Per Sandberg, nr 1-22 

Handläggare Ulla Gillblom, nr 1 - 2 

Handläggare Ulla Jansson, nr 1-9 

Handläggare Josef Axelsson, nr 1 

_____  
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§ 23 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

1. Aktuell covid-information - Per Sandberg, Åsa Wadling 

De anpassningar som gjorts för att minska trängsel på skolorna fortsätter, 

dock kommer språkvalslektioner för årskurs 6 återigen att ges på 

Hagabodaskolan. Slättens förskola har varit stängd 16-19 februari på grund 

av att en så stor andel av personalen varit frånvarande med anledning av 

coronaviruset att det inte varit möjligt att bedriva verksamhet. 

2. Information om lokaler - Per Sandberg 

Anbudsinlämning och eventuella förhandlingar kring skola 

och förskola vid Kärnekulla kommer att ske under våren. Planen är att 

förskola ska vara klar för inflyttning i början av 2023 och att skolan ska 

vara klar till höstterminen 2023. Sporthall vid Kärnekulla planeras till 

början av 2023. 

3. Riskbedömningar, grundskolan, budget 2021 - Åsa Wadling 

Grundskolans rektorer har gjort riskbedömningar för det egna skolområdet 

och även en gemensam riskbedömning. Åsa uppmanar kontaktpolitikerna 

att ta kontakt med "sin" rektor och sätta sig in i dessa bedömningar. 

4. Överklagande av bidragsbeslut förskola 2021 - Åsa Wadling 

Två överklaganden har inkommit från enskilda förskolor i kommunen 

angående bidragsbesluten för år 2021. Båda överklagandena är vidaresända 

till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

5. Lediga tjänster - Åsa Wadling 

Gary Nilsson, rektor för Kråkeryds förskoleområde, går i pension till 

sommaren och Susanna Greverius, rektor för Slättens förskoleområde, ska 

framöver arbeta som barn- och elevhälsosamordnare i Mullsjö kommun. 

Dessa båda tjänster har varit utlysta. Anställningsintervjuer kommer att 

genomföras i mars 2021. 

  

_____  
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§ 24 Övrig fråga 

Ärendebeskrivning 

Sofia Johansson (S) informerar om att en skolskjutsrutt till viss del ändrats. 

Föräldrarna fick mail om detta, men informationen nådde inte fram till 

samtliga. Sofia påpekar att man inte bara bör förlita sig till mail vid denna 

typ av information. Förvaltningen kommer att kontrollera förfarandet med 

ansvarig för skolskjuts. 

_____ 


