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Dagordning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
§95 Föreläggande med vite, Ventilation-Kommunala förskolor 
§98 Lokalplan revidering             
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
§95 Föreläggande med vite, Ventilation-Kommunala förskolor 
§98 Lokalplan revidering             
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Ekonomi - Uppföljning september 2018                                       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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 
Programbudget 2019 - arbetsmaterial. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
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Programbudget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Anta förvaltningens förslag till programbudget 2019 med redaktionella 
förändringar. 
 
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 
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Information från kostchefen, svenskt kött 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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 presenterades, samt kostnaden i 
Vaggeryd i relation till några andra kommuner. Fritidshemmen kan beställa 
en matkasse med innehåll för olika aktiviteter. Hon visade också målen fram 
till 2024 och berättade om vad som är på gång i dagsläget. 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport angående statistiken och ge 
förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram  förslag på en lösning på 
lokalfrågan på Sörgårdsskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet. 
Förvaltningschefen informerar om en akut situation i Skillingaryd gällande 
lokaler på Sörgårdsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport oktober 2018  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
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Samlad ekonomifunktion, rapport                                       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Erik Lorentzon föredrar ärendet. 
Rapporten innebär att ekonomifunktionen ska samlas under ekonomichefen. 
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FC 
 

 

Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå 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. 
 
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 
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Heltidsprojektet – utifrån ett BUN perspektiv                                       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Godkänna lämnad rapport 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef berättar om det arbete som kostenheten bedriver för att erbjuda 
heltider för kökspersonalen. I det arbetet ingår validering av befintlig 
personal och utbildning för dessa för att kompetensutveckla till behöriga 
tjänster. 
I förskolan berörs ett fåtal som kan erbjudas heltid. 
Projektet innebär att vi arbetar från två håll, vi har personal som har valt att 
gå ner i tjänst och de som har deltid och önskar heltid. 
 
Förslag till beslut  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Föreläggande med vite-Ventilation-Kommunala 
förskolor             
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att begära omprövning av 
beslutet alternativt överklagar föreläggandet enligt framtaget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för ärendet, ledamöterna läser igenom 
handlingarna vid mötet. 
Beslutet från Miljö- och byggnämnden består av fyra punkter. 
Föreläggandet förenas med vite om 300 000kr om det inte följs. 
Förvaltningschefen begär omprövning alternativt överklaga beslutet. 
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Kvalitetssäkra skolskjutsar 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Enligt förslag till beslut 
 
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 
Jimmy Lindberg, utredare, beskriver hur förvaltningen arbetar med att 
kvalitetssäkra skolskjutsarna samt redogör för ärendet. 
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Lokalplan  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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. 
 
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  
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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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
förvaltningen jobbar vidare med det lagda förslaget. 
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Återkoppling PULS projektet 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
Godkänna lämnad rapport 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsstrateg Carina Sandberg föredrar ärendet. 
En praktiknära forskningsstudie i samarbete med FoUrum utbildning, 
Kommunal utveckling och Högskolan i Halmstad. Vaggeryds kommun 
deltar genom Fågelforsskolan åk 7-9. Från länet deltar sju andra kommuner. 
Syftet med projektet är att på vetenskaplig grund, generera kunskaper om 
upplevelser och föreställningar av en satsning på pulshöjande fysisk 
aktivitet. 
Redovisning av elevernas synpunkter presenteras för presidiet den 30 
november vid skolchefsmötet och återkommer därefter som information till 
nämnden. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Återkoppling projekt kring nyanländas lärande 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad rapport 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsstrateg Carina Sandberg föredrar ärendet. 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska 
insatser i syfte att stärka huvudmännens förmågor att på kort och lång sikt 
erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. 
  
Barn och utbildningsnämnden ingick ett avtal med Skolverket i december 
2017 om att genomföra insatser utifrån en utarbetad överenskommelse  
(ÖK 2) 
Utvecklingsstrategen redogjorde för hur långt de kommit i de olika 
delprojekten. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och ärendet 
återkommer till våren i nämnden. 
 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-10-11 § 100 2018/004 16

 

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 
 

1. Nästa steg i “Förskola till jobb”. De två områdena som ej var 
påbörjade vid senaste rapporteringen har nu startat upp. En 
projektorganisation är upprättad och förvaltningschefen är 
adjungerande i Näringslivsrådet, det råd som vi samverkar med och 
rapporterar till. 

2. Skolledarkonferensen blir den 29-30/10. Arbetsutskottet deltar den 
30/10 på ASA Herrgård. 

3. Introduktion ny nämnd, kan  bla utgå från Bilden i ”En skola i 
framkant”. Fortsatt planering och innehåll sker i samverkan med 
kommunledningskontoret. 

4. Inbjudan till Förnyelselabbet avslutning den 22 november kl 09-12 
5. Inbjudan till redovisning av PULS projekt till presidiet den 30/11 fm. 
6. Bjuda in eleverna som var på LUNE dagarna till nämnden den 28 

november kl 14:00 
7. Vitesföreläggande omfattande skolnärvaro. Se över 

delegationsordningen kring sådana ärenden. 
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