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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
 

 

Sammanträdesdatum 2017-06-14 Paragraf: 58 – 66 

Anslaget sätts upp 2017-06-20 Anslaget tas ner  
2017-07-12 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift 

 
  

 Elsebeth Sandén 
 
 
 

 

Plats och tid Stinsen, Kommunhuset, Skillingaryd 14 juni 2017 klockan 13:00 – 17:40 
 

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 
Jimmy Lindberg, utredare § 60 
Ann-Margret Johannson, verksamhetschef förskola § 61 - 63 
Johnny Johansson, projektledare § 64 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Atcha Adinda (L) Paragraf 58 – 66 
 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 19 juni 2017 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerare 
 
 

  Atcha Adinda 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-05-31 § 57 2017/009 2 

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                    
Ekonomi – Uppföljning januari - april 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna resultatet efter första tertialet och prognos för 
helårsutfallet för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet. 
Förvaltningsekonomen presenterar prognos för helårsutfallet. Samt de 
poster som förvaltningen kommer att äska kompensation för. 
Förvaltningschefen informerar om ärende som kommer på agendan nästa 
arbetsutskott bland annat gällande resursfördelningsmodellen.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport januari till april 2017  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-09 § 45 Beslut: Ett 
extra arbetsutskott 2017-05-31 klockan 11:00 för att bereda ärendet innan 
nämnden tar beslut 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottett att föreslå nämnden att godkänna resultatet 
efter första tertialet och prognos för helårsutfallet för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-06-14 § 58 2017/009 2 

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                    
Ekonomi – Uppföljning maj 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
Ärendet dikuteras. Påpekande att vara uppmärksamma på poster med 
underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport maj 2017  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-06-14 § 59 2017/009 3 

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                    
Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer i augusti till 
arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen vill diskutera ärendet. Presenterar tankar om exempelvis 
projekt och effektivisering. Påpekar vikten av att värna om verksamheten 
som trots låga kostnader har goda resultat 
Ärendet diskuteras.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslå utskottet att godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer i augusti till arbetsutskottet. 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-06-14 § 60 2017/008 4 

 
 
 

                                                                                                                
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Samt en genomgång av sammanställningen av skyddsronderna.  
Rektorer och förskolechefer har tillsammans med skyddsombud utifrån 
genomförda skyddsronder sammanfattat detta i en årlig sammanställning. I 
de fall man upptäckt arbetsmiljöproblem på sina enheter som inte kan 
åtgärdas omgående har man genomfört en riskbedömningsanalys och lämnat 
in denna till förvaltningen. Riskanalysen beskriver problemet, åtgärd som 
krävs för att avhjälpa det och när det senast ska vara åtgärdat. 
Enhetscheferna har därefter i många fall poängsatt den risk som finns utifrån 
den riskbedömningsmatris som förvaltningen arbetar efter. 
Sammanlagt finns nu en lista med cirka 150 upptagna arbetsmiljöproblem av 
varierande allvarlighetsgrad. Oavsett var de hamnar på 
riskbedömningsskalan är de ändå av så pass allvarlig karaktär att man har 
bedömt att det kräver en åtgärd efter genomförd riskanalys. 
Svaren har sammanställts av förvaltningen och kategoriserats utifrån 
arbetsmiljöansvar, kostnadsbärare och vem som ansvarar för själva 
utförandet. Som kostnadsbärare har problem delats upp i om det är barn- och 
utbildningsförvaltningen, fastighetsenheten eller tekniska kontoret. På så sätt 
bedöms det lättare att följa upp var ansvaret ligger för att åtgärden ska 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-06-14 § 61 2017/011 5 

 
 
 
                                                                                        

                                                                             
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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, Ann-Margret Johansson, informerar om 
läget gällande höstens placeringar och kö inom förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport juni 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-06-14 § 62 2016/243 6 

 
 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Förskolan i Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ärendet återkommer till utskottet i samband med uppdateringen av 
lokalplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för aktuell situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok.  
Presenterar elev/barnprognoser för Hok/Svenarum.  
På arbetsutskottet 2017-03-07 § 27 diskuterades ärendet.  
Förvaltningschefen informerar om dagsläget. Projektledarens 
tjänsteskrivelse som redogör att förvaltningen har gjort en förnyad 
genomlysning av förutsättningarna. Finner att tidigare förutsättningar 
kvarstår.  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-05-16 § 112 att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att beskriva barnomsorgsituationen i Hok lite 
mer konkretiserat hur det skulle kunna se ut och hur det påverkar 
kommande lokalplan. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 175 (då gällande även ny 
förskola i Vaggeryds tätort) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 18  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 27  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 42  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 44  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 112 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att ärendet återkommer till utskottet i 
samband med uppdateringen av lokalplanen. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-06-14 § 63 2017/154 7 

 
 
 

                                                                                                                                                     
Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ge förvaltningen uppdrag att till utskottet i augusti sammanställa en 
tjänsteskrivelse utifrån dagens diskussion.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-04-18 till Kommunfullmäktige. 
Ett förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i 
förskolan tillsvidaretjänster. 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och personalenheten 
för yttrande senast den 6 oktober 2017.  
Ärendet diskuteras.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslå utskottet att ge förvaltningen uppdrag att till utskottet i 
augusti sammanställa en tjänsteskrivelse utifrån dagens diskussion.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-20  
FC 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-06-14 § 64 2017/147     8 

     
 

                                                                                                                
Framtidsbild  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och projektledare presenterar tankar om framtidsbilden. 
Fokus i presentationen var den kommande revideringen av lokalplanen: 
bakgrund, befolkningsprognos, skol- och förskolelokaler. 
Ärendet diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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arbetsutskott 2017-06-14 § 65 2017/061 9 

 
 
 

                                                                                                                
Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att skriva ett förslag till svar på rapporten.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av rektors roll som pedagogisk ledare i Vaggeryds kommun. 
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer.  
 
Revisorerna önskar barn- och utbildningsnämndens svar på 
rapport/skrivelsen senast 2017-10-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslå utskottet att förvaltningen får uppdrag att skriva ett 
förslag till svar på rapporten.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-20  
FC, bitr. FC 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
De tidigare antagna ”Riktlinjer för skolskjutsar för Vaggeryds kommun” ska 
följas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar  

1. På inbjudan av Skolverket var ordföranden, Marijo Corkovic, 
förvaltningschefen, verksamhetschefen skola, och rektor  för 
nyanlända i Stockholm 12-13 juni. Det gäller nyanländas lärande 
och ingå i samverkan i dessa frågor. 

 
Övrig fråga 
Förvaltningschefen informerar om det nya skolskjutsprogrammet som gäller 
från höstterminen. Där mäts den exakta vägen från hem till skola. Fråga är 
om ”Riktlinjer för skolskjutsar för Vaggeryds kommun” ska gälla. De togs 
av nämnden 2008-10-22. Har kanske inte följts exakt tidigare då det varit 
svårare att mäta avstånd. Frågan diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslå utskottet att de tidigare antagna ”Riktlinjer för 
skolskjutsar för Vaggeryds kommun” ska följas. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-20  
Handläggare för skolskjutsar 
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