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Förvaringsplats för 
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Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Förvaltningschefens rum, Kommunhuset, Skillingaryd 12 juni 2018 
klockan 08:00 – 12:10 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S)

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
Karin Sultan, förvaltningsekonom § 51 
Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskola §§ 55–58 
Helen Bengtsson-Carlström verksamhetschef skola och Caroline 
Olofsson, rektor Svenarum § 60 

Utses att justera Atcha Adinda (L) Paragraf 51 – 61 

Justeringens plats och 
tid 
 

Bun-förvaltningen, måndag 18 juni 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Atcha Adinda 
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Ekonomi – Uppföljning maj 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen ger en månadsredovisning 
beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Samt 
informerar om arbete med eventuella ändringar på programområden.  
Önskan om att särskild undervisningsgrupp tas som eget ärende till hösten. 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport maj 2018 – UT på sammanträdet 
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Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings 
läns budget 2019         
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 
2019. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
förslaget till Mediacenters budget för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters 
Jönköpings läns direktions förslag för budget 2019. Mediacenter önskar 
medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslaget senast 
2018-09-14. 
 
Beslutsunderlag 
Överlämning från kommunledning med Mediacenter Jönköpingsläns budget 
2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
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Medborgarförslag - Instruktörsutbildning för 
skolpersonal inom för- och grundskola för att utföra 
hjälpinsatser 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vi 
genomför utbildning idag, både av personal samt elever vilka utbildas enligt 
läroplan och kursplaner idag.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till att vi genomför utbildning idag, både av personal 
samt elever vilka utbildas enligt läroplan och kursplaner idag.  
 
Sammanfattning av ärende 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 8 februari med förslag att 
Vaggeryds kommun beslutar att: 

 Skolpersonal inom för- och grundskolan ska ha instruktörsutbildning 
för att utföra hjälpinsatser samt kunna ge den information som 
beslutad handlingsplan beskriver. 

 Vidta de åtgärder som behövs för att integrera i årsutbildningssteg 
och att alla elever som går ut grundskolan är förberedda på vad man 
behöver kunna för att hjälpa en människa i nödläge. 

 Kommunens hjärtstartare bör göras tillgängliga dygnet runt alla 
dagar, så de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Ett utmärkt sätt att 
visa att vi hjälper varandra i nödläge. 

 
Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 32 beslutade att överlämna 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredande och 
besvarande, som sedan delges Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag med beslut från KF 
Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 48 beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att bereda ärendet och återkomma till 
utskottet senast i september. 
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Medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att bifalla medborgarförslaget med tillägg att process 
påbörjas när det är aktuellt. 
 
Reservation 
Roger Ödebrink (S) och Mario Corkovic (S) reserverar sig till förmän för egna 
lagda förslag. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet att medborgarförslaget avslås och hänvisar till att 
möjlighet finns idag att starta upp enskild verksamhet inom förskolan enligt 
gällande skollag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag – har inlämnats daterad 2018-04-16 med förslag: 

- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens 
äldreboende till en alternativ utförare 

- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala 
förskolor till en eller flera alternativa utförare 
 

Detta för att få en bättre balans mellan kommunal och alternativ drift. 
 
Förslaget har remitterats från kommunledningen till barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande senast den 3 
september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05 
 
Förslag till beslut 
Roger Ödebrink (S) förordar utskottet att föreslå nämnden bifall till 
förvaltningens förslag. 
Majoriteten genom ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att 
bifalla medborgarförslaget med tillägg att process påbörjas när det är  
aktuellt.  
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Forts. § 54 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 
Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt majoritetens förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ja till majoritetens förslag. 
Nej till förvaltningens förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Jenny Larsen (KD)  1   
Atcha Adinda (L)  1 
Christer Holmgren (M)  1 
Roger Ödebrink (S)   1  
Marijo Corkovic (S)   1 
   3 2  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Verksamhetschefen för förskolan informerar om att är den provisoriska 
avdelning 2 i Svenarum är igång. Denna veckan har de stora barnen börjat 
flytta över till den iordningställda lokalen på skolan. Även inskolning av 
yngre barn är påbörjad.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport juni 2018  
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Personal i förskolan 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för förskolan informerar om: 
Personalstatistik utifrån sammanställning 2017-10-15 innefattar barn per 
årsarbetare, barn per avdelning och personalens utbildningsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation 
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Anställningsformer inom förskolan 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende väckt på arbetsutskottet 2018-05-08 under information av Roger 
Ödebrink (S).  
Förvaltningschefen redogör för de olika anställningsformerna inom 
förskolan. Hänvisar till Skollagen 2 kap. §§ 13 och 14. Understryker att 
Skollagen bestämmelser går före LAS. 
Informerar om dagsläget gällande personalläget förskollärare kontra övrig 
personal. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation. 
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Organisationen inom förskolan  
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för förskolan informerar om 
förskolans organisation. Redogör för nuläge och framtidens organisation 
och dess syfte. I augusti börjar den nya organisationen med fem 
förskolechefer och nya områden.  
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation  
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FC 
 

 

Internetfilter 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet och återkomma till utskottet i 
september. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen vill ta upp ärendet för diskussion.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår att förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet och 
återkomma till utskottet i september. 
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Organisation Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ställer sig bakom förslaget att förstärka personalen i Svenarum med en 
elevstödjare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen, verksamhetschefen för skolan och rektor i Svenarum 
informera om organisationen i Hok/Svenarum. Understryker hur svårt det är 
att rekrytera utbildade pedagoger till de små enheterna. I Svenarum är det 
akut just nu. Delger utskottet tankar för en lösning. 
Ärendet diskuteras.  
Utskottet föreslår förvaltningen att undersöka möjligheten att tidiglägg F-3 i 
Svenarum. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att ställa sig bakom förslaget att förstärka 
personalen i Svenarum med en elevstödjare. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Arbetsmiljöverket – vite angående Hjortsjökolans ventilation 
tidsfrist till 2019-03-01. 

2. Folkhälsoenkät UNG 2017 – förvaltningschefen tar detta till 
Barn och unga gruppen för vidare arbete och sedan till BUS-
gruppen och rapport till nämnden i höst. 

3. Rapport budgetberedningen 
4. Sjukfrånvaro januari – april 2018 
5. Artikel i Dagens Nyheter 2018-06-04 - Skolchefernas 10 punkter 

för hur skolans problem kan lösas.  
 
Roger Ödebrink:  
Ett mail från Klevshults samhällsförening och representant från 
föräldraförening angående organisationen. Mail som skickats till ordförande 
och vice ordförande. De svarar på mailet. 
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