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Anslaget sätts upp 2018-02-13  Anslaget tas ner  
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Förvaringsplats för 
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Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 6 februari 2018 klockan 13:00 – 
17:50

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S)

 
Övriga närvarande 

 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 10 – 11 och 19 
Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskola, § 10, 18 - 20 
Johnny Johansson, lokalstrateg §§ 12 och 14 
Carina Sandberg, utvecklingsstrateg § 13, 19–20 
Lovisa Bengtsson, Emelie Lavesson, IKT pedagoger § 13 
Therese Lundell, kostchef § 14 
Lisbeth Bärenholdt, ekonom § 15 
 

Utses att justera Atcha Adinda (L) Paragraf 10 – 20 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 12 februari 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Atcha Adinda 
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2018-02-13  

FC, utredare
 

 

Barnomsorg på obekväma tider           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ge förvaltningen uppdrag att utreda vidare utifrån dagens diskussion och 
undersöka andra kommuners upplägg och kostnader. Ärendet återkommer 
till arbetsutskottet under våren. 
 
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. 
Jimmy Lindberg, utredare och Ann-Margret Johansson, verksamhetschef för 
förskola är med att lyssna in tankar om upplägget. 
Ärendet diskuteras.  
En möjlighet är att utöka tider morgon och kväll, på förskolor där det 
uppkommer behov av detta. Viktigt att fortsatt utredning ska ta med både 
barn-, föräldrar- och arbetsgivarperspektiv. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att ge förvaltningen uppdrag att utreda vidare 
utifrån dagens diskussion och undersöka andra kommuners upplägg och 
kostnader. Ärendet återkommer till arbetsutskottet under våren. 
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2018-02-13  

Kommunledningskontoret
 

 

Förslag till Miljöprogram för Vaggeryds kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Anta tjänsteskrivelsen som svar på remissen till kommunledningskontoret 
och att nämnden får information i ärendet. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vaggeryds kommun har vid sitt 
sammanträde den 18 oktober 2017 beslutat att sända förslaget till reviderat 
miljöprogram, del 2 Mål och strategier på en remiss, både internt och 
externt.  
Syfte  
Ett miljöprogram för Vaggeryds kommun antogs 2014-09-29 och gäller för 
perioden 2014 - 2017. Under 2016 - 2017 har en parlamentarisk grupp, 
bestående av en representant för varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige, arbetat med revideringen av miljöprogrammet för 
perioden 2018 - 2021. Miljöprogrammet är kommunens plattform för det 
långsiktiga och strategiska miljöarbetet och är styrande för 
kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen.  
Det reviderade miljöprogrammet kommer att delas in i tre delar. 
Remissvaren ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast 
måndagen den 12 februari 2018. 
 
Jimmy Lindberg, utredare svarar på frågor utifrån tjänstemannaskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Internremiss 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 7  
Tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att anta tjänsteskrivelsen som svar på 
remissen till kommunledningskontoret och att nämnden får information i 
ärendet. 
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KS 
 

 

Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information och att nämnden får en sammanfattning 
gällande pågående projekt. 
Ge Kommunstyrelsen ett inriktningsförslag att placera förskolan i Hok 
utanför skolområdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen. 
Johnny Johansson, lokalstrateg informerar om tankar om förskolan i Hok, 
lokalplanens tidsplan och om högstadiernas lokalbehov. Vill ha ett 
inriktningsbeslut om placering av förskolan i Hok. 
Förvaltningen vill ha en diskussion om fortsatt process. 
Utskottet skicka med att börja titta på förskolans behov fram över. Även för 
lösningar gällande specialsalar, detta för att minska undervisningsreor. 
 
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  
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
nämnden får en sammanfattning gällande pågående projekt. 
Föreslår att till Kommunstyrelsen ge ett inriktningsförslag att placera 
förskolan i Hok utanför skolområdet. 
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En till en utredning              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
(2017-11-07 § 113 – under information) att utreda möjligheterna till 1:1 
datorer till elever på högstadiet. 
Utskottet får en delrapport till utredningen av Lovisa Bengtsson, Emelie 
Lavesson, IKT pedagoger och Carina Sandberg, utvecklingsstrateg. De har 
en arbetsgrupp som arbetar med ärendet. Denna grupp består IKT 
pedagoger, utvecklingsstrateg samt även representant för IT avdelningen. 
De har breddat sin utredning för att titta på från förskola till gymnasiet. 
Gruppen har börjat med kartläggning.  
Ordförande vill ha ytterligare information om datorers inverkan på 
undervisning och resultat. 
Återkommer till utskottet inför budgetäskanden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden frågar om utskottet godkänner lämnad rapport. 
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Skolmåltid              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Therese Lundell, ny kostchef presenterar sig. Hon ger utskottet sina tankar 
om sitt uppdrag som kostchef: ambitioner, bra måltid, sammanfattning av 
sina första 3 veckor samt framtiden för kosten för barn och unga i 
Vaggeryds kommun 
Kostchefen uppmanades revidera kostpolicyn och återkomma med 
förbättringsförslag för kostverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Ekonomi – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2017  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna bokslut/verksamhetsberättelse för 2017 efter 
vissa kompletteringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2017 ska inlämnas 
till ekonomikontoret senast den 22 februari 2018. Dokumentet skall omfatta 
nämndens ekonomiska resultat, verksamhetens måluppfyllelse, nämndens 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål, personal och samt 
sifferredovisning på delprogramsnivå och nyckeltal.  
Nämndens bokslut samt de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar 
och särskilda uppföljningar utgör underlag för verksamhetsberättelsen.  
Ärendet diskuteras. Ordföranden önskar att det står i text att vi inom 
förskolan har haft fler barn än budgeten visar.  
 
Beslutsunderlag 
Bokslut/Verksamhetsberättelse 2017 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna 
bokslut/verksamhetsberättelse för 2017 efter vissa kompletteringar. 
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Delegationsförteckning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
Föreslå nämnden att godkänna den reviderade delegationsförteckningen 
efter vissa justeringar 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag på delegationsförteckningen utifrån den 
nya organisationen inom buns verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsförteckning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna den 
reviderade delegationsförteckningen efter vissa justeringar 
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Attestlista 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ärendet återkommer till nämnden för beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje år önskar ekonomiavdelningen att vi aktualiserar vår attestlista. 
Förvaltningsekonomen har tagit fram en ny lista som presenteras för 
nämnden. Då det fortfarande fattas namn på listan så vill förvaltningen 
vänta till nämndsmötet. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslå utskottet att ärendet återkommer till nämnden för 
beslut. 
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2018-02-13  

FC 
 

 

Skolinspektionen - rapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. Uppdrag åt förvaltningen att 
återkomma med svar och åtgärder till Skolinspektionen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carina Sandberg, utvecklingsstrateg och Ann-Margret Johansson, 
verksamhetschef förskola ger en rapport utifrån skolinspektionens beslut 
efter inspektionen i Vaggeryds kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av besluten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. Uppdrag åt förvaltningen att återkomma med svar och åtgärder till 
Skolinspektionen 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna fortsatt planering för provisorisk avdelning i Vaggeryds tätort. 
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.  
Ann-Margret Johansson, förskolechef förskola, informerar om 
barnomsorgskön.  
Inom Skillingaryds tätort börjar det bli fullt på förskolorna. Bullerbyn 
kommer att flytta ut under nybyggnationen. De börjar den 22 februari med 
flytt av de yngre till paviljong vid Fågelforsskolan. Resten flyttar veckan 
efter till lokaler i gamla Sparbankens lokaler. 
Det är fullt i Vaggeryds tätort så förvaltningen måste få använda en 
provisorisk lokal. Detta för att alla ska få barnomsorgsplats inom sina fyra 
månader kö. Därför har hon undersökt möjligheten att hyra lokal av 
Pingstkyrkan i Vaggeryd. Detta under perioden mars – juni 2018. Kommer 
att kallas Nyckelpigan 4. Hon vill ha utskottets godkännanden att fortsätta 
planeringen för detta. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2018  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. Godkänna fortsatt planering för provisorisk avdelning i Vaggeryds 
tätort. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Rekrytering verksamhetschefer. Första omgången av intervjuer 
är klara. 6 stycken var kallade till intervju. 3 stycken kommer 
förvaltningen gå vidare med tester och utvidgad intervju. 

 
Ordföranden lämnar förslag på att besöka Bondstorp skola och förskola på 
verksamhetsbesöket i mars. Nämndsekreteraren undersöker möjligheten. 
 
Christer Holmgren undrar om Fenix KKC har sökt yrkesutbildningar. 
Carina Sandberg svarar att de har sökt flera utbildningar men fick inte en 
enda. 
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