
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 1(14) 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
                                        

                    Christer Holmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 28 mars 2018 klockan 14:00 –  
17:00 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Camilla Olsson (KD) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C) klockan 14:00 – 16:30 §§ 18 - 25 
Patric Ahlberg (S) ersättare för Ida Philip (C) §§ 26 - 29 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Anita Chestersson (S), Jan-Olof Svedberg (SD), 
Patric Ahlberg (S) §§ 18-25, Klas Gustafsson (-) 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats  
och tid 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, tisdag 2018-04-04 §§ 18 - 29 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerande 
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 Utdragsbestyrkande 

  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-03-28 
 

Paragraf  
18 - 29 

Anslaget sätts upp 2018-04-05 Anslaget tas ner  
2018-04-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ekonomi – Uppföljning februari 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport på utskottet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 21 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden. 
Det är fullt på förskolorna. Trots detta så fylls det på med barn då många 
vill ha plats i förskolan under våren. Förvaltningen undersöker möjligheten 
att öppna en avdelning I Svenarum. Väntar på besked och godkännande från 
miljö och bygg. På detta sätt kan man flytta på barn som önskar att gå i 
Svenarum men nu går i Vaggeryd.   
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport mars 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 22 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta ny arbetsgång för målprocess. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta ny arbetsgång för målprocess. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och kvalitetsstrategen informera om ny arbetsordning 
gällande systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 
Då det gäller det politiska arbetet lades tyngdpunkt i ärendet på kortsiktiga 
och långsiktiga mål och målkarta. Presenterade 10 mål som sammanfattar 
det statliga och kommunala uppdraget. Samtliga ska gälla över längre tid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 23 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 21 2018/134 5

 

 

 

                                                                                        

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Gymnasievalet 2018 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informera om gymnasievalet 2018. Ger även en 
jämförelse med tidigare år. Påpekar att framför oss har verksamheten 
utmaningar med prioriteringar och långsiktigt arbete.  
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 24 beslut: 
Godkänna lämnad information 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Budget 2019 – Planeringsförutsättning   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen presenterar en PowerPoint presentation som har visats 
för budgetberedningen. Den innefattade delar av lokalplanen. Berör 
befolkningsutveckling, spädningseffekter, nuläge, infrastruktur och 
resursfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 beslut: 
Godkänna lämnad information 
Ge presidiet och förvaltningschef i uppdrag att presentera arbetsmaterialet 
för budgetberedning i enlighet med den förda diskussionen. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 23 2018/109 7

 

 

 

                                                                                        

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Rektorer för högstadiet
 

 

LUNE resa 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Bekosta resa till LUNE dagen. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bekosta resa till LUNE dagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förfrågan om ekonomiskt stöd till elevers resa till Lunds universitets 
Naturvetarshow (LUNE). Detta har nämnden givit ekonomiskt stöd åt i flera 
år.  
Exempel på syften för att delta: skapa intresse för NO ämnen, se experiment 
som inte är möjligt att göra på skolorna, skapa gemenskap med 
klasskamraterna och möjlighet att göra något tillsammans för de båda 
högstadieskolorna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 26 
Ansökan 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 24 2017/292 8

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Kommunstyrelsen tillsammans med 
tjänsteskrivelsen
 

 

Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan i årskurs 1–9              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har lämnat in en motion den 25 
september 2017 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan i årskurs 1–9. 
 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 23 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunledningskontoret med motionen 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 107  
Tjänsteskrivelse  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 28 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Kommunstyrelsen tillsammans med 
tjänsteskrivelse 
 

 

Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen i ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå motionen med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) 
med förslag att: 

 Vaggeryds kommun genomför Ergonomiutbildning för 
produktionspersonal i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

 Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det 
fackförbund som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 6 april 2018. 
 
Förvaltningen bedriver redan i arbetsmiljöarbetet det som motionen 
efterfrågar enligt tjänsteskrivelsen. 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Motionen. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 124 beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att utreda motionen och ge ett svarsförslag till 
utskottet. 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Kommunledningskontoret
 

 

Yttrande ansökningar fristående gymnasieskolor 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelsen som yttrande till 
Skolinspektionen. Som innebär att avslå ansökningarna från ThorenGruppen 
AB samt Plusgymnasiet. Bifalla ansökningarna från Academy of X. (se 
bilagor). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då ansökan kommit med kort utredningstid, så har utskottet bestämt att det 
kommer upp direkt till nämnden. 
Förvaltningen lämnar ett förslag till yttrande gällande ansökningar från 
fristående gymnasium: 

 ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Buisness 
School Jönköping i J kpg kommun (38-2018:939) Dnr 2018/131 

 ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping 
i J kpg kommun (32-2018:910) Dnr. 2018/136 

 Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i J kpg kommun (32-2018:1129) Dnr. 2018/137 

 Ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1131) Dnr. 2018/138 

 Academy of X and Business Education Jönköping om godkännande 
som huvudman för särskild variant av gymnasieskola vid 
gymnasieskolan Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1142) Dnr. 2018/139 

 Academy of X and Business Education Jönköping om godkännande 
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1163) Dnr. 2018/140 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Kommunledningskontoret
 

 

Forts. § 26 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 31 under 
information. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar nämnden föreslå Kommunstyrelsen att anta 
tjänsteskrivelsen som yttrande till Skolinspektionen. Som innebär att avslå 
ansökningarna från ThorenGruppen AB samt Plusgymnasiet. Bifalla 
ansökningarna från Academy of X. (se bilagor). 
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Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-04-05  

Till olika inom förvaltningen i 
storteamgruppen o admingruppen
 

 

Delegationsförteckning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
Godkänna den reviderade delegationsförteckningen. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna den reviderade 
delegationsförteckningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag på delegationsförteckningen utifrån den 
nya organisationen inom buns verksamhet. 
Förvaltningen fick av nämnden 2018-02-28 återremittering av ärendet då det 
uppmärksammades några fler ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsförteckning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 16 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 12 
Nytt förslag till reviderad delegationsförteckning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 30 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 28 2018/004 13

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                     

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 150 - 187/2018 
Rektor 7 nr. 6/2018 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. Organisation Hok/Svenarum  
2. Rektorsrekryteringar 
3. Skolinspektionen – tillsyn och anmälningsärenden – allt godkänt av 

Skolinspektionen  
4. Förvaltningens svar på skrivelse från Sörgårdsskolans föräldraråd. 

Beslut att anta tjänsteskrivelsen som buns svar till föräldrarådet. 
 
Reflektioner från dagens verksamhetsbesök på Bondstorps skola/förskola. 
Positivt besök tycker alla ledamöterna. Engagerad personal som bidrar till 
en positiv anda. Roligt att se att de är ute så mycket. Intressant att se 
samarbete skola/förskola och med de boende i Bondstorp. Bun skickar med 
ett stort tack till alla inblandade för ett mycket positivt besök. 
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