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Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Förvaltningschefens rum, Kommunhuset, Skillingaryd 17 april 2018 
klockan 13:00 – 18:00 

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 § 32 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 33 – 35, 37 
Therese Lundell, kostchef §§ 34 och 37 
Johnny Johansson, lokalstrateg § 36 

Utses att justera Roger Ödebrink (S) Paragraf 32 – 41 

Justeringens plats och 
tid 

Bun-förvaltningen, onsdag 18 april 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   
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Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Roger Ödebrink 
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Ekonomi – Uppföljning mars 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen ger en preliminär 
månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större 
avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport  
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2018-04-19  

FC, utredare
 

 

Barnomsorg på obekväma tider           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag utifrån 
dagens diskussion. Ärendet återkommer i maj 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från februari 2015 hade som förslag att Vaggeryds kommun ser 
till att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider.  
Barn- och utbildningsnämnden lämnade en utredning och förslag till 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen förutsatt att medel att tillförs. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 121 att barn- och 
utbildningsnämnden får inom tilldelad ram (400 000 kronor) hantera 
principerna och de praktiska lösningarna för utformningen för barnomsorg 
på obekväma tider. 
Utredaren informerar om utskick till vårdnadshavare för alla inskrivna 
förskolebarn angående tillsynsbehov på obekväma tider.  
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-02-06 § 10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen får uppdrag att ta fram en 
tjänsteskrivelse med förslag utifrån dagens diskussion. Ärendet återkommer 
i maj 2018. 
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Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i 
skolorna 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att avslå medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå 
nämnden att avslå medborgarförslaget. Motivering: barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömer att den samlade kompetens inom dagens 
kostorganisation är fullt tillräcklig vad gäller att se till att maten som 
serveras är bra och näringsriktig för barn och elever i vår verksamhet. Det 
pågår ett ständigt arbete att tillgodose att så bra varor som möjligt serveras 
till våra barn och elever vilket gynnar dem i deras vardag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 8 september 2017 med förslag att 
inga halvfabrikat ska serveras i skolorna. Samt att en dietist/kostrådgivare 
hjälper till med matsedeln.  
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-10-10 § 97 beslut: ge 
förvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag till svar på medborgarförslaget. 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag att utskottet föreslår nämnden: Barn och 
utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att med bakgrunden av 
tjänsteskrivelsen godkänna samverkansavtal utifrån de förslag till 
förändringar som lämnats för samverkansavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-03-12 
överlämnas ärendet till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
för beredning inför beslut i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
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Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ställa sig bakom den reviderade lokalplanen. Beslut tas av nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen. Förslag/diskussion om prognos och behov. 
Lokalstrateg och förvaltningschefen informerar om uppdraget, framtidsbild, 
elev/barnprognoser samt förslaget till lokalplan. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009–22) 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-05-09 § 49  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 85  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 84  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 112  
Förslag till reviderat lokalplan daterad 2017-11-29 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 119 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 § 111   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 9  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 27 
Förslag till reviderad lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar arbetsutskottet att ställa sig bakom den reviderade 
lokalplanen. Beslut tas av nämnden. 
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Tillagningskök Bullerbyn/Sörgårdsskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att tillagningskök vid Bullerbyn/Sörgårdsskolan startar 
från och med 2019-01-01. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att 
Bullerbyn/Sörgårdsskolan får tillagningskök. Tillagning av måltidens alla 
komponenter i Bullerbyn/Sörgårdsskolan sker då från 2019-01-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tidigare fått uppdrag att förbereda för ett gemensamt 
tillagningskök för Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan. Tillagningsköket 
beräknas vara färdigt i augusti 2018. Valet av tillagningsmetod för 
Bullerbyn/Sörgårdsskolan bör beslutas. 
Kostchefen informerar om tillagning av måltider nära verksamheten ökar 
bland annat möjlighet för individanpassning, minskar mängden matsvinn 
och skapar bättre förutsättningarför att använda måltiderna i den 
pedagogiska verksamheten. 
Under hösten kommer kökspersonalen få validering av sina utbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar arbetsutskottet föreslår nämnden att tillagningskök vid 
Bullerbyn/Sörgårdsskolan startar från och med 2019-01-01. 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att 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 utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport mars 2018  
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet en sammanfattning om 
utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag 
utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i 
framkant. 
Förvaltningschefen informerar om Sirisrapport angående lärartäthet. Samt 
en genomgång om var vi är i processen med målen utifrån målkriterier, 
resultat och stödprocesser. 
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Budget 2019 – Prioriteringar 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förslaget till politiska prioriteringar 
2019. 
 
Protokollsanteckning 
S-gruppen deltar inte i beslutet i avvaktan på oppositionens kommande 
budgetförslag för 2019. 
  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 2017. Barn och utbildningsnämnden har god ekonomi där 
det samlade resultatet har följt budgeten. Budgetföljsamheten för varje 
program och enhet har mer att önska varför vi inför kommande budgetår 
måste vi utveckla vår budgetprocess.  
Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på 
arbetsmiljö, lokaler och kompetensförsörjning. Detta för att säkra framtiden 
och att bibehålla de goda skolresultaten. Vi har en hög effektiv inom 
verksamheten där vi för de flesta ekonomiska nyckeltal ligger lägre än riket. 
Med årets försämrade skolresultat behöver en översyn göras gällande 
resursfördelning per verksamhet, rektorsenhet och även klassnivå. En tydlig, 
transparent modell för mål och resultatstyrning med stor delaktighet från 
medarbetare och medborgare blir en kritisk framgångsfaktor.  
Vårt absoluta mål är att varje barn/elev/studerande alltid ska ges de bästa 
förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. 
Förvaltningschefen informerar om de största utmaningarna, nuläge, 
riskområden, förslag på politiska prioriteringar. 
Christer Holmgren (M) föreslår att en förstärkning av elevhälsan bör ingå i 
de politiska prioriteringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 22 
Power Point presentation  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till politiska 
prioriteringar 2019. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar  

1. Antagningsnämnden rapport. 
 
Roger Ödebrink frågar utifrån ett möte angående lärarutbildning 
/övningsskola. Förvaltningschefen svarar att detta är aktuellt i Vaggeryds 
kommun är en av de utvalda som kommer att ha en övningsförskola. 
Kommer att tillföra mycket positivt för bemanning inom förskolan. 
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