
 

 

Protokoll för barn- och utbildningsnämnden 

Nr Ärende Sida 

§ 76 Godkännande av dagordning 3 

§ 77 Val av justerare 4 

§ 78 Uppföljning av KAA (kommunalt aktivitetsansvar) 5 

§ 79 Aktuell betygsstatistik åk 9 6 

§ 80 Aktuell betygsstatistik åk 6 7 

§ 81 Uppföljning av komvux/gymnasiet 8 

§ 82 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning augusti 9 

§ 83 Samarbetsavtal naturbruksutbildningar i region Jönköpings län 10 

§ 84 Säker gång- och cykelväg till och från Kärnekullaskolan 12 

§ 85 Redovisning av delegationsbeslut 13 

§ 86 Informationsärenden 14 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
Sida 

1 
 

 

Plats och tid Vänstra kammaren i kommunhuset 

Tisdagen den 13 september 2022 klockan 17.00–18.59 

Beslutande Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Johanna Bergbom (M) 

Birger Lindström (C) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Maria Alfredsson (KD)  

Ingemar Severin (M) ersätter Anders Almfors (L) 

Christina Källström (MP) ersätter Sofia Johansson (S) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, Skolchef 

Per Sandberg, Bitr. skolchef 

Josef Axelsson, Sekreterare 

Mona Ljunggren, Ekonom 

Patric Hilmersson, Rektor 

John Ygemar, Ungdomscoach 

Paragrafer 76–86 

Utses att justera Maria Alfredsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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Datum då anslaget publiceras 2022-09-15 
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Justeras Expedierats 

 

§ 76 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 

tillägg av ärende om säker gång- och cykelväg till och från 

Kärnekullaskolan. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 77 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Maria Alfredsson (KD) att justera 

protokollet. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 78 Uppföljning av KAA (kommunalt aktivitetsansvar) 

Ungdomscoach John Ygemar arbetar med att förebygga och hantera 

utanförskap bland elever i grundskolan, ansvarar för kommunens 

aktivitetsansvar (KAA) samt arbetar inom kommunens nyinrättade 

samordningsgrupp Forum för arbete och sysselsättning (FAS).  

Inom grundskolan samarbetar John Ygemar med professioner inom 

elevhälsan. En hel del av John Ygemars arbete handlar om att skapa 

relationer med elever, försöka förebygga att de hamnar i utanförskap och i 

förlängningen inte är i behov av stöd från KAA.  

KAA är reglerat i skollagens 29 kap. 9 §. Där står det att hemkommunen 

har skyldighet att inhämta och registrera information och deras 

sysselsättning samt erbjuda lämpliga individuella åtgärder. KAA omfattar 

elever folkbokförda i Habo kommun mellan 16-20 år som aldrig påbörjat 

eller som hoppar av gymnasiet. Inom KAA-arbetet erbjuder John Ygemar 

även stöd för de som går färdigt gymnasiet men som får ett studiebevis 

istället för gymnasieexamen. Exempel på insatser som elever inom KAA 

kan erbjudas är motiverande samtal, praktik med ersättning samt stöd för 

att söka ny utbildning på exempelvis folkhögskola. Anledningar till att 

elever inte påbörjar eller hoppar av gymnasiet kan vara mobbning/socialt 

utanförskap, dåligt bemötande i skolan och svåra hemförhållanden.  

FAS är en relativt nystartad samverkansfunktion i Habo kommun. Här 

arbetar en nyanställd samordnare tillsammans med olika professioner. 

Syftet med FAS är att fånga upp och arbeta individuellt med personer i 

kommunen som inte är i sysselsättning. FAS är tänkt att bidra till minskad 

långtidsarbetslöshet i kommunen och med det färre personer som behöver 

försörjningsstöd. John Ygemar avslutar med att berätta att den stora 

utmaningen för framförallt yngre arbetslösa är: hur får man 

arbetslivserfarenhet om man inte får jobb?  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 79 Aktuell betygsstatistik åk 9 

Patric Hilmersson, rektor vid högstadiet Hagabodaskolan i Habo besöker 

nämnden för att presentera statistik och analys av meritvärde för de elever 

som gick ut årkurs 9 vårterminen 2022. Ju högre meritvärde en elev har, 

desto bättre betyg har eleven fått i olika ämnen. Maximalt kan en elev få 

340 meritpoäng. Medelvärdet våren 2022 var 228 poäng. Skillnaden 

mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde var 46 poäng, vilket 

är en hög siffra.  

För att en elev ska vara behörig till yrkesprogram på gymnasiet krävs minst 

godkänt (E) betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik 

och ytterligare fem ämnen. Våren 2022 var 93,5% av de som gick ut 

årskurs nio behöriga. Detta är en mycket hög siffra. Våren 2021 var 

riksgenomsnittet 86%. Förmodligen hamnar Habo en bra bit över 

riksgenomsnittet även våren 2022 när denna siffra publiceras framöver.  

Skolans analys av betygsstatistiken leder till följande slutsatser: 

• Habo har ett flertal år haft en hög andel elever som går ut årkurs 9 

som är behöriga till gymnasiet. Detta är viktigt för elevernas 

möjligheter till ett framtida lyckat arbetsliv.  

• Riksgenomsnittet i meritvärde för de som gick ut grundskolan 

våren 2022 har inte publicerats ännu. Habos genomsnittsvärde 

kommer förmodligen vara något lägre än riksgenomsnittet. 

Hagabodaskolan bedömer att fler elever än idag skulle kunna nå de 

högre betygen med lämpliga insatser.  

• Hagabodaskolan har prioriterat resurser till elever som har behov 

av särskilt stöd. Detta är förmodligen förklaringen till den höga 

andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 

För att skolans samtliga elever ska öka sina meritpoäng skulle det 

enligt skolans analys behövas högre personaltäthet.  

• Elevfrånvaron var hög under pandemin och har fortsatt på en hög 

nivå. 72% av eleverna på högstadiet hade läsåret 21/22 mer än 10 

% frånvaro. Hög frånvaro påverkar förmodligen meritpoängen 

negativt. 

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 80 Aktuell betygsstatistik åk 6 

Biträdande skolchef Per Sandberg presentar betygsstatistiken för de elever 

som gick ut årskurs sex i Habo våren 2022. Det genomsnittliga meritvärdet 

var det högsta som har uppnåtts under de sju föregående åren. Skillnaden i 

meritvärde mellan pojkar och flickor har minskat konstant sedan läsåret 

2017/18.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 81 Uppföljning av komvux/gymnasiet 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att antalet gymnasielever i Habo 

kommun är 552 st. Störst andel av dessa går något teoretiskt program som 

exempelvis samhällsvetar- och naturvetenskapsprogrammet (36%). 

Därefter är det 12% som går program med inriktning på bygg eller VVS.  

Antalet komvuxelever från Habo har varit lägre 2022 och 2021 jämfört 

med 2020. Det är många av de som skrivs in på komvux som hoppar av. 

Av de som läser yrkesutbildningar är det flest som läser med inriktning 

vård och omsorg. Yrkesutbildningarna leder ofta till jobb.  

Ordförande tackar för informationen.  

_____  
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§ 82 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning augusti 

Ekonom Mona Ljunggren presenterar ekonomisk månadsrapport per den 

31 augusti 2022. Rapporten visar att 61,79% av 2022 års budget för barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter är förbrukade. Enligt budgeten för 

2022 förväntades 66,6% vara förbrukat vid augusti månads utgång.  

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

utifrån dessa siffror beräknas blir 27 gymnasielever färre än beräknat på 

helåret 2022. I underlaget som skickades ut med kallelsen stod felaktigt en 

annan siffra.   

Ordförande tackar för informationen.  

_____  



Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
Sida 

10 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 83 Samarbetsavtal naturbruksutbildningar i region 
Jönköpings län 

Diarienummer BU22/106 

Beslut 

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att: 

• det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas 

under en treårsperiod med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2% 

av priset per år, totalt cirka 6%. 

• länets kommuner med denna justering tecknar nytt samverkansavtal 

med Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i 

enlighet med tidigare förslag vid PKS sammanträde 2021-10-21. 

  

Beskrivning av ärendet 

Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län 

gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som 

drivs av regionen, och vars utbildningsplatser bland annat elever från 

länets kommuner besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid 

framtagandet av det nya avtalet uppmärksammades att i det pris som 

kommunerna betalar (riksprislistan) har momsbelopp lagts på utan att 

registreras som moms. Detta är en inbyggd felaktighet som ska rättas till i 

det nya avtalet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och 

kommunerna har utrett frågan. I utredningen framkom att om en justering 

av prislistan görs för momsen kommer naturbruksskolornas intäkter 

minska med ca 6% på helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 miljoner kronor 

årligen. 

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan 

och finna alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av 

kommunernas ersättning till regionen med ca 2% årligen under tre år, med 

start 2023. En förutsättning för detta är att naturbruksskolorna redan inför 

kommande läsår inleder arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya 

prisnivån. 

  

_____ 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom  
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§ 84 Säker gång- och cykelväg till och från 
Kärnekullaskolan 

Diarienummer BU22/113 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiva till barn- och 

utbildningsförvaltningen förslag om att hänvisa frågan om säker gång- och 

cykelväg till och från Kärnekullaskolan till tekniska förvaltningen för 

vidare handläggning inför skolstart augusti 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de 

stora folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar 

också vår vardag. Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen 

hand, då man är orolig för trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa 

och utveckling. Ett ökat bilåkande och skjutsande av barnen påverkar även 

miljön negativt, med ökade luftföroreningar (Utdrag ur Habo kommuns 

antagna Trafiksäkerhetsprogram 2021–2025) 

Inför skolstart augusti 2023 på Kärnekullaskolan behöver trafikmiljön och 

gång- och cykelvägar till och från skolan, inom upptagningsområdet, ses 

över. Detta för att säkerställa att barn och unga på ett säkert sätt kan ta sig 

till och från skolan. 

I enlighet med mål tre i Habo kommuns Trafiksäkerhetsprogram 2021–

2025 åligger ansvaret för genomförandet av nedanstående 

åtgärder/aktiviteter Tekniska förvaltningen. 

Mål 3: Bygga om trafikmiljöer 

Ombyggnader av trafikmiljön har under flera år haft fokus på barn och 

ungdomars möjligheter att själva kunna ta sig till skola och 

fritidsanläggningar. 

• Säkra gång- och cykelvägar med prioritering för barn och 

ungdomar. 

• Vid nybyggnation av framför allt skolor bör trafiksäkerheten och 

trafikmiljön vara en prioriterad fråga. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tekniska förvaltningen  
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§ 85 Redovisning av delegationsbeslut  

Delegationslistor för augusti 2022 från: 

Skolchef Åsa Wadling 

220801–220831 nr 52-53 

 

Rektor Per Sandberg 

220801–220831 nr 80-99 

 

Handläggare Josef Axelsson 

220801–220831 nr 72-82 

 

Handläggare Ulla Gillblom 

220801–220831 nr 5-17 

_____  
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§ 86 Informationsärenden 

Organisation Kärnekullaskolan/Bränningeskolan 

En rektor kommer ansvara för båda skolorna. Denna kommer börja arbeta 

den 1 januari 2023. På respektive skola kommer det anställas en biträdande 

rektor.  

Lokaler 

Det är många barn som ska börja i förskolan i Habo våren 2023 och det är 

ont om platser på befintliga förskolor. Förvaltningen undersöker hur detta 

kan lösas fram till att den nya förskolan på Kärnekulla tas i drift.  

Sporthallen som håller på att byggas på Kärnekulla kommer är försenad 

och kommer inte kunna börja användas då den nya skolan öppnar augusti 

2023. Förvaltningen undersöker hur idrottsundervisningen kan lösas fram 

tills att sporthallen är klar.  

  

_____ 


