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Plats och tid Vänstra kammaren i kommunhuset 

Tisdagen den 19 oktober 2021 klockan 17.00–19.43 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

Carina Gröndahl Sjöö (S) ersätter Eva-Lis Svensson (S) 

Christina Källström (MP) ersätter Sofia Johansson (S) 

Ingemar Severin (M) ersätter Fredrik Wärnbring (M) 

Zeljka Axelsson (KD) ersätter Maria Alfredsson (KD) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, skolchef § 95, 97–98 

Per Sandberg, bitr. skolchef § 96, 100 

Mona Ljunggren, ekonom § 94 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 93 

Josef Axelsson, sekreterare/handläggare § 93 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Paragrafer 91–100 

Utses att justera Ingemar Severin 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 91 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

följande ändringar: 

• Ärende uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar (KAA) utgår. 

• Ärende uppföljning av Kulturskolans verksamhet utgår. 

• Ärende om extra stängningsdag inom fritidshemsverksamheten 

tillkommer 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 92 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Ingemar Severin (M) att justera 

protokollet. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 93 Skolnärvaro och skolplikt - uppföljning och 
utvärdering 

Handläggare Josef Axelsson beskriver hanteringen av elever som kommer 

upp i verktyget för skolpliktsbevakning i elevregistret Tieto Education. De 

elever som kommer upp här är de upp till arton år som är folkbokförda i 

Habo kommun men som inte är inskrivna i elevregistret inom vare sig 

grundskolan eller gymnasieskolan. När det gäller elever som är i 

grundskoleåldern berättar Josef Axelsson att han söker kontakt med 

antingen vårdnadshavare eller tidigare folkbokföringskommun för att få 

klarhet i elevens skolsituation. När det gäller de som troligtvis har gått ut 

grundskolan kontaktar Josef Axelsson kollegor som arbetar med 

kommunalt aktivitetsansvar respektive gymnasieskolan för att höra om 

aktuell elev är känd för dem.  

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg beskriver läget när det 

gäller skolfrånvaron under framförallt förra läsåret 20/21. En stor andel av 

Habo kommuns grundskoleelever (cirka 45%) hade förra läsåret en 

frånvaro upp till 10% vilket delvis kan förklaras med pandemin.  

Sen kommunen 2015 började arbeta strukturerat med frånvaro i skolan har 

kommunerna idag en mycket bättre kunskap om vad frånvaron kan betyda. 

Det ska ske en gemensam uppföljning av elevers frånvaro minst en gång i 

månaden. Samtidigt följs frånvaron även upp från dag till dag. Det sker en 

samverkan med socialtjänsten kring vissa elever med problematisk 

frånvaro. Framöver är det tänkt att även barn- och ungdomshälsan ska vara 

en del av denna samverkan. Då en utredning påbörjas i skolan om en elevs 

höga frånvaro ska alltid en anmälan till huvudman (i praktiken 

förvaltningsledning) ske från aktuell rektor.   

Anders berättar att även förskolan i Habo pratar om oväntad frånvaro hos 

barnen vid samtal med vårdnadshavare för att redan där kunna fånga upp 

barn som behöver stöd och hjälp.  

Ordförande tackar för informationen.  

 

 

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
Sida 

5 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 94 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning 

Beslut 

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola samt 

elever i skola per den 30 september samt ger en ekonomisk månadsrapport 

per den 30 september. 

Rapporten och elevavstämningen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola samt 

elever i skola per den 30 september samt ger en ekonomisk månadsrapport 

per den 30 september. 

Rapporten och elevavstämningen läggs till handlingarna.  

_____  
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§ 95 Aktuell kö till förskolan 

Skolchef Åsa Wadling berättar att Solhöjdens samt Fagerhults förskola har 

högst nyttjandegrad. Detta betyder att de har fler barn än de har platser. 

Det är flest barn i kö till Solhöjdens samt Kärrs förskola; 15 respektive 10 

barn. Åsa Wadling berättar att det är mycket planeringsarbete för att kunna 

erbjuda kvälls- och helgomsorg vid Gullvivans förskola till de relativt få 

barn som använder detta.  

Servicegraden är i Habo kommun 93,4%. Detta betyder att 93,4% av 

barnen i Habo kommun mellan 1-5 år är inskrivna på förskola i eller 

utanför Habo.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 96 Remiss kemikalieprogram 2022-26 

Diarienummer BU21/85 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiva till förslaget 

till kemikalieprogram för 2022–2026. 

Ärendebeskrivning 

Kemikaliehantering är en del i Habo kommuns strategiska 

hållbarhetsarbete. Det nuvarande kemikalieprogrammet löper ut 2021. 

Miljö- och hållbarhetsstrategien har tillsammans med kemikaliegruppen 

tagit fram ett förslag till kemikalieprogram för åren 2022–2026. Förslaget 

innehåller fem fokusområden: 

1. Strategisk kemikaliehantering 

2. Upphandling och inköp 

3. Giftfri miljö för barn och unga 

4. Kemikaliesmarta fastigheter och byggnation 

5. Hållbar plastanvändning 

Kommunstyrelsen har den 11 augusti beslutat att remittera förslaget till 

bland annat samtliga nämnder. 

Beslutsgång 

Gunnar Pettersson (S), Ingemar Severin (M) samt Zeljka Axelsson (KD) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Utvärdering av systematiskt kvalitetsarbete samt 
information om ny läroplan 

Skolchef Åsa Wadling berättar att systematiskt kvalitetsarbete ska ske 

såväl av huvudmannen (i praktiken förvaltningsledningen) som på 

respektive förskola eller skola. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är 

att verksamhetens kvalitet och likvärdighet ska säkerställas utifrån vad som 

står i lagstiftningen som rör skola och förskola. Arbetet ska ske skriftligt 

och följa någon form av systematik. Varje skola och förskola gör årligen 

en pedagogisk rapport som sen skickas till huvudmannen. 

De pedagogiska rapporterna från förskolorna läsåret 20/21 visar att de har 

en hög andel behöriga förskollärare, goda lärmiljöer både inomhus och 

utomhus och goda digitala resurser. Identifierade utvecklingsområden är 

bland annat att arbeta mer med att barnen ska få förståelse för olika 

kulturer och olikheter. Det framkommer även att förskolorna vill utveckla 

den pedagogiska dokumentation för att på ett mer systematiskt sätt kunna 

arbeta med barnens utveckling och lärande.  

Inom grundskolan konstateras i de pedagogiska rapporterna 20/21 att 

skolorna har en hög andel behörig personal, tydlig struktur i 

undervisningen, höga förväntningar på eleverna vilket betyder att de utgår 

ifrån att eleverna kan samt ett särskilt fokus på att lyfta pojkarnas resultat. 

När det gäller utvecklingsområden konstateras bland annat att skolorna vill 

använda metoder för att första vad eleverna har lärt sig under en lektion. 

De vill också börja arbeta mer flexibelt i arbetslagen för att på ett bättre 

sätt kunna stödja elever som behöver särskilt stöd.  

Hösten 2022 kommer en ny läroplan att börja gälla för bland annat 

grundskolan. Jämfört med nuvarande läroplan kommer det att vara mer 

fokus på att eleverna ska lära sig faktakunskaper, speciellt för de lägre 

årskurserna. Ju äldre eleverna blir, desto mer krav blir det på att eleverna 

också ska kunna göra analyser. Kunskapskraven i olika ämnen kommer att 

vara mindre detaljerade. Det i sin tur ska göra det lättare för läraren att 

bedöma elevernas kunskaper.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 98 Extra stängningsdag inom 
fritidshemsverksamheten 

Diarienummer BU21/113 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag om en extra stängningsdag den 10 januari 2022 för samtliga 

fritidshem i Habo kommun. Möjlighet till omsorg kommer erbjudas de 

barn vars vårdnadshavare inte kan ordna omsorg på annat sätt.   

Ärendebeskrivning 

Alla skolformer har en egen läroplan. I läroplanernas inledande delar anges 

skolans värdegrund och uppdrag. Där finns också övergripande mål och 

riktlinjer; dels sådana som gäller för alla i skolan, dels sådana som gäller 

för lärare. Regeringen har fatta beslut om ändrade läroplaner för 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan samt specialskolan. De ska börja 

gälla höstterminen 2022.  

Ändringarna i de inledande delarna i läroplanen handlar om jämställdhet, 

sexualitet, samtycke och relationer och om andra delar av skolans 

värdegrundsarbete. De påverkar både undervisningen och hela skolans 

värdegrundsarbete. 

Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och grundskolan och 

stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på 

eleven. 

Tid behöver avsättas för lärare i fritidshem och grundskolans pedagoger 

gemensamt ska kunna kunna planera för införandet av den nya läroplanen 

Lgr 22. En extra stängningsdag behövs därför till denna planering.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Rektorer grundskolan 

Handläggare fritidshem  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
Sida 

10 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 99 Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 

210901-210930 nr 25-26 

Rektor Per Sandberg 

210901–210930 nr 124-145 

 

Handläggare Josef Axelsson 

210901–210930 nr 96-104 

 

Handläggare Ulla Gillblom 

210901–210930 nr 24-32 

_____  
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§ 100 Informationsärenden 

Lokaler 

Den 3 november kommer första spadtaget att tas för bygget av skola och 

förskola vid Kärnekulla. Politiker och några av de kommande eleverna 

kommer att närvara.  

Konsulter arbetar med att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för 

barn-  och utbildningsförvaltningen.  

Covid 

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av Covid-19 varit relativt 

högt i Habo. Det rör sig framförallt om barn och ungdomar från 0-15 år. 

Elever i årskurs 6 till 9 har erbjudits vaccination. I årskurs 6 var det relativt 

få som vaccinerade sig. Bland elever i årskurs 7-9 var det många som valde 

att vaccinera sig.   

Särskola 

Upphandling av moduler pågår.  

 

 

  

_____ 


