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Sammanträdesdatum 2018-05-08 Paragraf: 42 – 50 

Anslaget sätts upp 2018-05-15  Anslaget tas ner  
 2018-06-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Förvaltningschefens rum, Kommunhuset, Skillingaryd 8 maj 2018 
klockan 13:00 – 16:10 

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 § 43 
Jimmy Lindberg, utredare § 44  
Therese Lundell, kostchef § 47 

Utses att justera Christer Holmgren (M) Paragraf 42 – 50 

Justeringens plats och 
tid 
 

Bun-förvaltningen, måndag 14 maj 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Christer Holmgren 
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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
7. Medborgarförslag - Instruktörsutbildning för skolpersonal inom för- och 
grundskola för att utföra hjälpinsatser 
8. Mål och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
7. Medborgarförslag - Instruktörsutbildning för skolpersonal inom för- och 
grundskola för att utföra hjälpinsatser 
8. Mål och uppföljning 
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Ekonomi – Uppföljning januari - april 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar preliminära resultatet efter första tertialets 
verksamhet samt en prognos för helårsutfallet. Preliminärt då 
ekonomisystemet stänger först den 9 maj. Presidiet kommer att ha en extra 
träff för att granska det färdiga materialet.   
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport januari till april 2018 – arbetsmaterial ut på 
sammanträdet. 
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Barnomsorg på obekväma tider           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att besluta enligt förslag 2: Starta upp barnomsorg på 
obekväma tider från den 1 september. Då med utökade öppettider vardagar 
inom tre förskolor i vardera Vaggeryd, Skillingaryd och Hok. Detta inom 
tilldelad budgetram för ändamålet.  
 
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 har informerat om utskick till vårdnadshavare för alla inskrivna 
förskolebarn angående tillsynsbehov på obekväma tider.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-02-06 § 10 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-04-17 § 33 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag utifrån 
dagens diskussion. Ärendet återkommer i maj 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt 
förslag 2: Starta upp barnomsorg på obekväma tider den 1 september. Då 
med utökade öppettider vardagar inom tre förskolor i vardera Vaggeryd, 
Skillingaryd och Hok. Detta inom tilldelad budgetram för ändamålet.  
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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 maj 2018  
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Delrapport - Projekt förskola till jobb 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Gäller projektet som syftar till att 
jobba fram en modell för kompetensförsörjning inom Vaggeryds kommun.  
Information om bakgrund, väg framåt, målsättning. Vidare om arbetet 
framöver och en summering. 
Ordföranden informerar om studiebesök i Emmaboda. Besök på en industri 
med långvarig erfarenhet med lärlingsutbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 41   
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 43   
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Kostorganisation 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förslaget om förändrad 
kostorganisation. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget om 
förändrad kostorganisation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchefen informerar om tankar om en eventuell ny kostorganisation. 
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Medborgarförslag - Instruktörsutbildning för 
skolpersonal inom för- och grundskola för att utföra 
hjälpinsatser 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att bereda ärendet och återkomma till utskottet 
senast i september. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen får uppdrag att bereda ärendet och 
återkomma till utskottet senast i september. 
 
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 
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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 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. 
Förvaltningschefen informerar om skolenkäten som presenterades under 
förra veckan. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 37 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Information om Svenarum skola 
2. Rektorsorganisationen 
 

 
Roger Ödebrink vill att till nästa arbetsutskott ta upp ärende gällande 
anställningar inom förskolan. 
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