
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24 1(14) 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
                                        

                    Marijo Corkovic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 26 september 2018 klockan  
14:00 – 16:45 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Anita Chestersson (S) ersättare för Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Patric Ahlberg (S) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Jan-Olof Svedberg (SD) ersättare för Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C)  
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Klas Gustafsson (-) 
Therese Lundell, kostchef § 77 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef, sekreterare 
 

  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2018-10-29 §§ 77 - 87 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Per-Erik Lorentzon
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerande 
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 Utdragsbestyrkande 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-24 
 

Paragraf  
77 - 87 

Anslaget sätts upp 2018-10-30 Anslaget tas ner  
2018-11-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift  
 

 

Per-Erik Lorentzon 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Information från kostchefen, svenskt kött 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Therese Lundell, kostchef, redogör för användningen av svenskt kött utifrån 
diskussionerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24. 
Dagportion för måltider kommande läsår presenteras, samt kostnaden i 
Vaggeryd i relation till några andra kommuner. Fritidshemmen kan beställa 
en matkasse med innehåll för olika aktiviteter. Hon visar också målen fram 
till 2024 och berättade om vad som är på gång i dagsläget. 
Nämnden uttrycker att de ser positivt på inriktningen och den utveckling 
som sker. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 90 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ekonomi - Uppföljning september 2018                                       
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Erik Lorentzon föredrar ärendet, ger en preliminär 
månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större 
avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 88. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

Ekonomi 2018-10-30  

 
 

 

Programbudget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
Anta förvaltningens förslag till programbudget 2019. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till 
programbudget 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen tar upp: program, principer och prioriteringar. 
Diskussion angående nyckeltal och vad nämndens ledamöter vill ha för 
information. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 22  
Power Point presentation  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 40 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 38  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 64 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 89 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Elev- och barnomsorgsrapport 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
Frågan om barnomsorg på obekväm tid tas upp på arbetsutskottet. 
 
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. Även 
rapport om fördelning komvux/SFI/Lärvux och antagning till gymnasiet.  
Förvaltningschefen informerar om en akut situation i Skillingaryd gällande 
lokaler på Sörgårdsskolan. 
Rapport om barnomsorg på obekväm tid. Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår 
att modellen för ses över. Exempel – hur kan öppettider till 22:00 påverka?  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport oktober 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 91. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att frågan om barnomsorg på obekväm tid tas upp på 
arbetsutskottet. 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden 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. 
Rapport om måluppföljning och statusen gällande lokalprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 37 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 49 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 47 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 93 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Skolnärvaro 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen rapporterar om skolnärvaro, närvaro per  
Årskurs, per skola, per kön och årskurs, elever med hög frånvaro. 
Information om arbetet för att främja skolnärvaro, information på webben 
och nytt stödmaterial. 
Återrapport om vitesförelägganden.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-10-30  

KS 
 

 

Lokalplan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
revidera fullmäktiges beslut 2016-05-30 § 050 punkt 1–8 med: 
 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
Åker ska vara F-3 skolor 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3. Götafors renodlas till en utbyggd F-3 skola  
4. Slättens förskola byggs ut med två avdelningar (ersättning Götafors 
förskola) 
5. En ny F-3 skola byggs centralt (Fridhem)  
6. Hjortsjöskolan ska vara en 4-6 och 7–9 skola 
7. Sörgårdsskolan ska vara en utbyggd F-6 skola 
 
Förslag till beslut  
Föreslå att barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att revidera fullmäktiges beslut 2016-
05-30 §050 punkt 1–8 med: 
 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
Åker ska vara F-3 skolor 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3. Götafors renodlas till en utbyggd F-3 skola  
4. Slättens förskola byggs ut med två avdelningar (ersättning Götafors 
förskola) 
5. En ny F-3 skola byggs centralt (Fridhem)  
6. Hjortsjöskolan ska vara en 4-6 och 7–9 skola 
7. Sörgårdsskolan ska vara en utbyggd F-6 skola 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för hur arbetet fortgår. Utgångspunkten är det 
uppdrag som nämnden har inför kommunfullmäktige i november ta fram ett 
justerat inriktningsbeslut som överensstämmer med reviderad inriktning. 
Förvaltningschefen presenterar ett omarbetat förslag. 
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2018-10-30  

KS 
 

 

Forts. § 83 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009–22) 
Barn- och utbildningsnämndens 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 reviderade lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 § 36 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 63 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 79 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-28 § 69 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 97 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-10-30  

Kommunstyrelsen
 

 

Kvalitetssäkra skolskjutsar 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
För att öka möjligheterna att verkställa Kommunfullmäktiges beslut från 26 
mars 2018 göra en framställan till Kommunstyrelsen enligt följande med 
följande önskemål:  
 Att ID 9222 flyttas från tekniska utskottet och hanteras av BUN så vi 

kan hantera det utifrån vårt arbete.  
 Då hållplatser förändras varje läsår och åtgärder kan behöva 

genomföras kontinuerligt önskar vi även att budgetmedel avsatts på 
detta ID framöver 

 Att de medel som finns kvar på ID 9222 får användas till ändamålet. 
Enligt ekonomisystem finns en positiv avvikelse idag från nuvarande 
mandatperiod och även om ingen budget finns lagd under 2018 på 
detta ID önskar vi använda kvarstående medel.  

 
Förslag till beslut  
För att öka möjligheterna att verkställa KF beslut från 26 mars förslås 
nämnden att göra en framställan till KS enligt följande med följande 
önskemål:  
 Att ID 9222 flyttas från tekniska utskottet och hanteras av BUN så vi 

kan hantera det utifrån vårt arbete.  
 Då hållplatser förändras varje läsår och åtgärder kan behöva 

genomföras kontinuerligt önskar vi även att budgetmedel avsatts på 
detta ID framöver. 

Att de medel som finns kvar på ID 9222 får användas till ändamålet. Enligt 
ekonomisystem finns en positiv avvikelse idag från nuvarande 
mandatperiod och även om ingen budget finns lagd under 2018 på detta ID 
önskar vi använda kvarstående medel.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utredare Jimmy Lindberg har gjort en tjänsteskrivelse hur man kan säkra 
skolskjutsarna. 
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2018-10-30  

Kommunstyrelsen
 

 

Forts. § 84  
Beslutsunderlag 
Remiss och motion 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 52 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 72 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 71 
Tjänsteskrivelse 2018-10-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 96 
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2018-10-30  

Kommunledningskontoret
 

 

Samlad ekonomifunktion, rapport                                       
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställer sig bakom förslaget från kommunledningskontoret till 
kommunstyrelsen om gemensam ekonomifunktion i Vaggeryds kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget från 
kommunledningskontoret till kommunstyrelsen om gemensam 
ekonomifunktion i Vaggeryds kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse presenteras för politiken från ekonomichefen. 
Rapporten innebär att ekonomifunktionen ska samlas under ekonomichefen. 
Den nya BUN ekonomen kommer att ha ekonomichefen som närmaste chef 
men arbeta exklusivt mot BUN. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 92 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Christer 
Holmberg (M) tillstyrker förslaget. 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 462 – 498/2018 
Rektor 7 nr.12–16/2018 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om överklagande av Miljö och 
byggnadsnämndens beslut med dnr 2017/525M – Föreläggande med vite – 
ventilation - kommunala förskolor. 
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