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Plats och tid Vänster kammare, kommunhuset 

Tisdagen den 14 juni 2022 klockan 17.00–20.11 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Johanna Bergbom (M) 

Mikael Zander (SD) 

Eva-Lis Svensson (S) ersätter Sofia Johansson (S) 

Ingemar Severin (M) ersätter Birger Lindström (C)  

Zeljka Axelsson (KD) ersätter Maria Alfredsson (KD)  

Övriga närvarande Christina Källström (MP) 

Åsa Wadling, skolchef, barn-  och utbildningsförvaltningen 

Per Sandberg, bitr. skolchef, barn-  och utbildningsförvaltningen 

Josef Axelsson, sekreterare , barn-  och utbildningsförvaltningen 

Mona Ljunggren, ekonom, barn-  och utbildningsförvaltningen 

Jill Trygg, facklig representant, Lärarförbundet 

Ulla Gillblom, handläggare, barn- och utbildningsförvaltningen 

Jan Fransson, förbundschef, Mediacenter Jönköpings län 

Cecilia Bratt Johansson, utepedagog, barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 56–67 

Utses att justera Mikael Zander 

Ordförande 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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Justeras Expedierats 

 

§ 56 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

justeringen att punkt 9 (Lärarlönelyftet) utgår. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 57 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Mikael Zander (SD) att justera 

protokollet. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 58 Information från Kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län 

Jan Fransson, förbundschef för Mediacenter Jönköpings län berättar att 

detta är en organisation som ägs och finansieras gemensamt av länets 13 

kommuner. Organisationen har funnits sedan 1968 då den till en början 

hette Läns AV-centralen. Grunduppdraget har alltid var detsamma: att 

tillhandahålla filmer och mediatjänster för kommunerna. Mediacenter vill 

inte uppfattas säljare utan snarare förmedlare av produkter och tjänster som 

kommunerna efterfrågar. 2022 betalar Habo kommun 328 000 kr för 

driften av Mediacenter. För mindre kommuner som Habo är deltagande i 

Mediacenter förmodligen en besparing, enligt Jan Fransson.  

Mediacenter gör ibland upphandlingar av AV-teknik såsom projektorer, 

skärmar och ljudanläggningar som kommunerna i sin tur kan köpa. Då 

erbjuder Mediacenter support och mottagande av felanmälningar samt 

utbildningar av aktuell produkt.  

För att förenkla för kommunerna att kunna visa filmer köper Mediacenter 

in filmrättigheter för ungefär 3,5 miljoner kronor per år. Filmerna kommer 

kommunerna åt via en portal där de även kan hitta digitala läromedel. 

Skolor och förskolor i Habo använder ofta portalen.  

Ordförande tackar för informationen.  

  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 59 Uppföljning av naturskolans verksamhet/NTA 

Utepedagog Cecilia Bratt Johansson berättar att naturskolan nu tar emot 

grupper och klasser från förskolan till och med årskurs 6. Ett viktigt syfte 

med utomhuslektionerna som Cecilia genomför är att eleverna ska få 

uppleva en känsla för naturen och känna samhörighet med den. Varken 

sociala, ekonomiska eller geografiska förutsättningar ska innebära 

begränsningar för den utbildning eleven har tillgång till. Det betyder att 

alla ska kunna delta i lektionerna på naturskolan. Alla aktiviteter inom 

naturskolans verksamhet är kopplade till läroplanen. Exempel på teman 

eller områden som barn och elever får arbeta med när de kommer dit är 

småkryp, sagor och sägner, vattenkraft och hållbar utveckling. Naturskolan 

har under året fått pengar från den så kallade miljömålspotten. För dessa 

pengar har Cecilia sett till att det har satts upp informationsskyltar om djur 

och växter utmed Hökesån i Habo. Dessa är uppsatta i lagom höjd för barn 

och är tänkta att leda till samtal mellan barn och vuxna som går utmed ån. 

För pengarna från miljömålspotten har Cecilia också köpt vadarstövlar till 

elever i årskurs 5.  

Cecilia berättar att hon ansvarar för kommunens NTA-verksamhet. NTA 

betyder natur och teknik för alla och syftar till att alla barn och elever ska 

få en likvärdig utbildning inom natur och teknik. Nytt för i år är att även 

förskolor och förskoleklasser i Habo är med i NTA-verksamheten, vilket 

betyder att elever från förskolan till och med årskurs 6 kan delta i 

verksamheten. Lärare från förskoleklass till och med årskurs 6 kan gå en 

utbildning för att få undervisa inom NTA. Habo kommun har ett antal 

olika NTA-teman för förskola, lågstadiet samt mellanstadiet. Hösten 2022 

är ett tema för förskolan Teknik och hållbar utveckling. I lågstadiet är ett 

tema Jämföra och mäta och på mellanstadiet är ett exempel på tema 

Kretsar kring el. Cecilia berättar att hon själv det senaste året har utbildat 

sig för att kunna ha NTA-lektioner med tema ljus och teknik samt hållbar 

utveckling.  

 Ordförande tackar för presentationen.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 60 Redovisning av elev- och föräldraenkät 

Ulla Gillblom, handläggare på barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

berättar att den årligen återkommande enkätundersökningen har 

genomförts i Habo kommun våren 2022. Enkäten riktar sig vårdnadshavare 

i förskola samt elever i grundskola. Enkäten innehåller frågor om trivsel, 

trygghet, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, skolmat, elevhälsa 

respektive miljö. Svaren används i förbättringsarbetet på förskolor och 

skolor. 

I år har även en enkät från Skolinspektionen skickats ut till alla 

vårdnadshavare med barn i grundskolan, personal samt elever i årskurs 5 

och 8. Här går det att läsa mer om enkäten samt att se resultat 

https://www.skolinspektionen.se/inspektion/skolenkaten/   

Ordförande tackar för informationen.  

_____  

https://www.skolinspektionen.se/inspektion/skolenkaten/
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Justeras Expedierats 

 

§ 61 Uppföljning av sökta statsbidrag 

Handläggare Ulla Gillblom informerar nämnden om de statsbidrag som 

förvaltningen söker för förskole- respektive grundskoleverksamheten 

2021–2022.   

Förskolan 

Statsbidragen Kvalitetssäkrande åtgärder respektive Mindre barngrupper 

har upphört. De har ersatts av ett statsbidrag som heter Kvalitetshöjande 

åtgärder i förskolan varifrån barn- och utbildningsförvaltningen har fått 

2,3 miljoner. Dessa pengar kommer att gå till att ha kvar personal men 

också till att rekrytera ny personal. Vi har fått totalt 3,4 miljoner (2,3 av 

dessa går till att behålla personal). 

Förvaltningen har sökt och fått pengar från ett statsbidrag som är till för att 

kunna erbjuda omsorg under kvällar, nätter och helger. De pengar 

förvaltningen sökt och fått för 2021 är redovisat och godkänt. För 2022 är 

sökt belopp knappt 160 000 kronor.  

Grundskolan 

Från statsbidraget Läxhjälp fick förvaltningen 2021 drygt en miljon. I år 

har vi dock fått avslag då bidraget går till kommuner med lägre 

studieresultat än Habo.  

Sedan flera år har Habo kommun sökt och fått pengar från ett statsbidrag 

som heter Lärarlönelyftet. Pengar från detta statsbidrag går till att höja 

lönen för cirka 80 kvalificerade lärare. De lärare i Habo som får ta del av 

detta har fått en löneökning på 2500 kronor per månad. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade 2017 att dessa löneökningar ska vara kvar 

även om statsbidraget försvinner. Statsbidraget kommer kommande år att 

minska avsevärt. Löneökningarna behöver därför finansieras på annat sätt.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 62 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevutveckling maj 

Diarienummer BU22/14 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport per den 

31 maj 2022 för nämnden. Rapporten visar att   38,73 % av 2022 års 

budget för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är förbrukade. 

Enligt budgeten för 2022 förväntades   41,67 % vara förbrukat vid maj 

månads utgång.  

Barn- och elevavstämningen för maj visar att antalet barn inom förskolan 

beräknas bli 18 färre än budgeterat för 2022. Baserat på antalet elever inom 

fritidshemsverksamheten i maj beräknas de bli 19 färre än budgeterat för 

2022. Motsvarande siffra för gymnasiet är 8 färre än budgeterat. Antalet 

elever beräknas för helåret 2022 bli 8 fler än budgeterat, utifrån siffrorna 

för maj månad.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 63 Budget 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 

Skolchef Åsa Wadling och ekonom Mona Ljunggren presenterar möjliga 

satsningar och nödvändiga kostnadsökningar i budget 2023-25. 

Kostnadsökningarna beror på andra faktorer än antalet barn/elever. 

• Modersmålsundervisningen har länge varit för lågt budgeterad. En 

ökning av anslaget är nödvändig för att möta behovet av 

modersmålsundervisning.  

• Regeringen har lagt en proposition om att öka likvärdigheten 

mellan kommunala och enskilda huvudmän (fristående skolor). 

Enskilda huvudmän får betalt från elevens hemkommun. Då 

kommuner alltid måste vara beredda att ta emot elever från 

fristående skolor som till exempel går i konkurs 

(skolplaceringsansvaret), föreslås i propositionen att kommuner ska 

få göra ett avdrag på ersättningen som den enskilda huvudmannen 

får. Avdraget syftar till att täcka de merkostnader kommunala 

huvudmän har utifrån skolplaceringsansvaret. Inför budget för 2024 

behöver detta eventuellt ses över.  

• 2021 hamnade Habo kommun bland de 25 % av kommunerna i 

landet som ligger lägst när det gäller personaltäthet inom förskolan. 

För att inte återigen hamna bland de 25 %  av kommunerna med 

lägst personaltäthet i förskolan behövs ytterligare knappt 3 miljoner 

för att öka personaltätheten inom förskolan.  

• Statsbidraget Lärarlönelyftet som har gett kvalificerade lärare en 

löneökning ska fasas ut de kommande åren. Då nämnden tidigare 

beslutat om att permanenta dessa löneökningar behöver detta 

finansieras på annat sätt då statsbidraget minskar och försvinner. 

• Elever från Habo kommun i behov av extra stöd går idag på 

resursskolor i andra kommuner. Förvaltningen tycker att det skulle 

vara lämpligt att se över behovet av en resursskola i Habo. 

Åsa Wadling och Mona Ljunggren uppmanar partierna att diskutera vilka 

förslag till satsningar/kostnadsökningar de vill ta med sig till arbetet med 

budget inför 2023.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 64 Nya upptagningsområden 

Skolchef Åsa Wadling, biträdande skolchef Per Sandberg samt 

handläggare Josef Axelsson presenterar de placeringsprinciper inklusive 

nya upptagningsområden som ska gälla i Habo kommun från och med 

höstterminen 2023 då den nya skolan på Kärnekulla tas i drift.  

Syftet med att ta fram nya upptagtagningsområden är att få en lämplig 

fördelning av elever på de skolor som finns i Habo utifrån vilka 

folkbokföringsadresser eleverna har. Föräldrar med barn i 

förskola/grundskola samt personal kommer få information om de nya 

upptagningsområdena i slutet av augusti.  

Principerna för skolplacering som gäller i Habo kommun är: 

Alla elever i förskoleklass och grundskola blir erbjudna en plats på 

en anvisad skola som ligger nära hemmet, vi utgår från geografiska 

upptagningsområden. Det finns möjlighet att önska plats på en skola 

utanför det upptagningsområde som barnet tillhör. 

Om en elev önskar en skola och det är konkurrens om platserna gäller de 

urvalskriterier som nämnden beslutade den 24 maj.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 65 Samråd för detaljplan Stora Kärr 8:534 

Diarienummer BU22/83 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för parkering 

och naturområde på fastigheten Stora Kärr 8:534, så att befintlig 

användning av marken blir planenlig.  Parkeringssituationen vid Habo 

vårdcentrum är ansträngd. Föreslagen detaljplan möjliggör en framtida 

säkring av yta för markparkeringar för personalen vid vårdcentrum. På så 

vis avlastas parkeringsplatserna som finns nära entrén längs Kärrsvägen till 

förmån för besökande till vårdcentrum. Lekparken nordöst om 

planområdet ska utvecklas till en större aktivitetsmiljö, vilket också kräver 

parkeringsplatser för besökande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 66 Redovisning av delegationsbeslut från maj 

Beslut 

Handläggare Josef Axelsson presenterar övergripande vilka kategorier av 

delegationsbeslut om fattats under april månad. Delegationsbesluten läggs 

till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Delegationslistor för april 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220501–220531 nr 38-47 

Handläggare Josef Axelsson 

220501–220531 nr 44-52 

Handläggare Ulla Gillblom 

220501–220531 nr 2 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 67 Informationsärenden 

Skalskydd för förskola och grundskola 

Revisions- och konsultföretaget Deloitte granskar skalskyddet i 

kommunens förskolor och grundskolor på kommunrevisionens uppdrag. 

Granskningen planeras vara klar i augusti/september.   

Verksamhetsbesök 

Anders Almfors och Gunnar Pettersson har i maj gjort verksamhetsbesök 

på Fagerhults skola respektive Hagabodaskolan.  

_____ 


