
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 1(13) 
  

 
                                        

                   Christer Holmgren                        

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret. Skillingaryd, 25 januari 2017 klockan 14:00 – 
19:55 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Camilla Olsson (KD) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S) 14:00 – 16:55 §§ 1 – 7 
Patric Ahlberg (S) ersättare för Helena Erlandsson (S) §§ 7 -11 
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S) 14:00 – 16:45 §§ 1 - 5 
Anita Chestersson (S) ersättare för Marijo Corkovic (S) §§ 6 -11 
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C) 
Valter Hagström (SD)  

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Tore Olsson (L), Anita Chestersson (S) §§ 1 -5, 
Patric Ahlberg (S) §§ 1-7 och Klas Gustavsson (V) 
Carina Sandberg, tf. förvaltningschef 
Kerstin Elfgaard-Boberg, rektor och Marija Zdjelar, SFI lärare § 1 
Anette Pallander, Kjell Frick, lärare, Emil Åkerman, Oliver Ståhl, Jakob 
Sandström, Melisa Huskic, Elin Randåker, Anna Isaksson, Axelina Edberg 
elever på Fenix KKC § 2 
Emma Svensson, förvaltningsekonom §§ 3 - 4 
Katharina Friberg, verksamhetschef skola §§ 5 - 8  
Ann-Margreth Johansson, verksamhetschef förskola §§ 5 - 7  
Johnny Johansson, projektledare §§ 3 -8  
Jimmy Lindberg, utredare §§ 3 - 7 
Susanne Smedberg, SACO representant, 14:00 – 18:55 
Caroline Olofsson, TCO representant 14:00 – 19:50 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2016-12-28, § 1 - 11 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-01-25 
 

Paragraf  
1 -  11 

Anslaget sätts upp 2017-01-31 Anslaget tas ner  
2017-02-22 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 1 2017/028 2 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
SFI – Svenska för invandrare  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Elfgaard-Boberg, rektor och Marija Zdjelar, SFI lärare informerar 
om SFI (svenska för invandrare). Börjar med en presentation av den 
kommunala vuxenutbildningen som SFI ingår i.  
Informerar om SFI och dess syfte, målgrupp, dagsläget i Vaggeryds 
kommun, försök under 2017 samt finansiering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 2  2016/238 3 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
Japanresa 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pallander, Kjell Frick, lärare, Emil Åkerman, Oliver Ståhl, Jakob 
Sandström, Melisa Huskic, Elin Randåker, Anna Isaksson, Axelina Edberg 
elever på Fenix KKC informerar om studieresa till Japan. 3 stycken lärare 
samt 18 stycken elever genomförde resan 30 oktober till 14 november 2016. 
Information om syftet som var att tillsammans med vänskolan arbeta med 
tema om kultur, tradition och integration, med en inriktning mot 
ungdomskultur.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 3 2017/009 4 
 
 
                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                     
Ekonomi – uppföljning december 2016 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser. Redovisar även 
statistik över sjukfrånvaron. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 1 
Sjukfrånvarorapport 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
2017-01-25 § 4 2016/009 5 

 
 
 
 

                                      
Resursfördelning 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna resursfördelning 2017 (se bilagor). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen redogör för förslaget till resursfördelning för 2017. 
Inför budgetåret 2013 beslutade nämnden om att införa ett helt nytt 
resursfördelningssystem vilket har sin grund i Lagen om bidrag på lika 
villkor. Vid resursfördelningen inför budget 2014 och 2015 gjordes vissa 
mindre justeringar för att än bättre anpassa bidragsbeloppen till enheterna 
som delar i en helhet av nämndens totala uppdrag. 
Grundläggande principer är att varje förskole- och rektorsenhet får ett 
barn/elevbidrag i form av ett grundbelopp för att med dessa medel bedriva 
respektive verksamhet. Varje förskole- och rektorsenhet ska vara 
resultatenheter, där såväl överskott som underskott får bäras med till 
nästkommande budgetår. 
Grundbeloppen gäller för såväl kommunal som enskild/fristående 
verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshemsverksamhet, grundskola och 
grundsärskola. I grundbeloppet ingår ersättningsbelopp via en 
socioekonomisk resurs som fördelas enligt särskild ordning samt ett särskilt 
enhetsbidrag för små enheter på landsbygden.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 94  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 113  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 2 
Resursfördelning 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden godkänna resursfördelning 2017. 
  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 5 2017/011 6 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
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 nämnden. Ann-
Margret Johansson, verksamhetschef förskola berättar om besök på 
Yxenhaga. Som även informerar om dagsläget gällande förskolelokaler. 
Räknar med att 1 april ta i bruk etapp ett i provisoriska förskolan 
Petersborg. Nya förskoleavdelningen i paviljongen vid Fenix är nu igång. 
Har blivit fina, funktionsmässigt bra lokaler. 
Katharina Friberg, verksamhetschef skola, informerar om skolstarten för 
elever från Yxenhaga som börjat på Svenarum skola, Hok skola och på 
Fågelfors högstadium. Bara positivt, från föräldrar, elever och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport januari 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 3  
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

2017-01-25 § 6 2017/015 7 
 
 

                                                                            
                           
Krishanteringsplan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna krishanteringsplanen. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna krishanteringsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syfte med planen är att möjliggöra intern krishantering för barn- och 
utbildningsförvaltningen samt medverkan med hjälp och stöd vid 
extraordinära händelser som orsakar stora påfrestningar i kommunen. 
Målet är att det inom förvaltningen ska finnas god beredskap för den typen 
av händelser som kan identifieras i en riskanalys. Det finns även 
förutsättningar för en effektiv organisation och hantering av oväntade 
händelser som riskerar att påverka grundläggande värden som människors 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet och stora ekonomiska värden. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2017-01-10 § 4 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 7 2016/008 8 
 
 
 

                                                                                                                                                             
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport.  
Föreslår Kommunstyrelsen att besluta åtgärda prioriterade 
arbetsmiljöåtgärder enligt bifogad sammanställning. 
 
Förslag till beslut: 
Arbetsutskottet föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jimmy Lindberg, utredare, presenterar dagsläget gällande 
arbetsmiljöärendena. Redogör med en sammanställning av aktuella 
arbetsmiljöproblem. Redogör även för komplettering med åtgärdsförslagen 
med kostnadsuppskattningar och har undersökt finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 87  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 96 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 5  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
Power Point presentation på sammanträdet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. Föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder enligt 
bifogad sammanställning 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-01-31  
KS 
 

 



8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 8 2014/129 9,10 
                                                                       
 
 
                                                                                      

                                                                                                                     
Lokalplanutredning 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen för omedelbar verkställhet samt: 
Godkänna tidsplan och prioriteringslista för genomförande av skolans 
tidsplan och för vidare arbete som underlag till budgetäskanden. 
Ge förvaltningen uppdrag att genomföra organisationsförändringar gällande 
stadieindelning (F – 3, 4 – 6, 7 – 9) till hösterminen 2017. 
Föreslå Kommunstyrelsen att ta fram temporära lokaler för 50 stycken 
elever i Hok. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna lämnad redovisning samt ge utredaren i uppdrag att fortsätta 
arbetet inför budgetäskande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har diskuterat principerna för prioritering i lokalplanen. 
Johnny Johansson, projektledare, redogör för ett förslag till 
prioriteringslista. Tf. förvaltningschefen påpekar att detta är viktigt att ha 
med i kommande budgetarbete. Därför bör ekonomichefen vara insatt i 
arbetet. 
Verksamhetschefen för skolan, Katharina Friberg, lämnar förslag på 
organisationsförändringar till höstterminstart 2017. Detta för att följa 
Kommunfullmäktige beslut om stadieindelning. Detta förslag är framtaget 
av samtliga rektorer och godkänts av lärarnas olika fackförbund. Tillfälliga 
lokaler kan tas fram i avvaktan på lokalplanens genomförande. Den enda 
skolan det inte går att lösa är på Hok skola. Där behövs lokaler för cirka 50 
elever. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-13 § 64 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-07 § 97  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-11 § 10 
Barn- och utbildningsnämnden under information 2015-01-27 § 15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under information 2015-02-10 
§ 17 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25 § 21 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-01-31  
KS 
 

 



8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 8 2014/129 9,10 
                                                                       
 
 
                                                                                      

                                                                                                                     
Forts. § 8 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-10 § 22 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 30 
Elev- och barnomsorgsrapport april 2015 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-13 § 30 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 40  
KF 2015-09-28 § 92  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-12 § 3 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-09 § 16  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 § 16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08 § 23 
KF 2016-05-30 § 50 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 § 26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 89 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 97 Beslut: 
Projektledaren får uppdrag att gå vidare med kompletteringar och 
kostnadsberäkningar av prioriteringslistan. Ärendet återkommer i januari. 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2017-01-10 § 7 beslut: 
Godkänna lämnad redovisning samt ge Utredaren i uppdrag att fortsätta 
arbetet inför budgetäskande. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att beslutet går vidare till Kommunstyrelsen 
för omedelbar verkställhet samt: 
Godkänna tidsplan och prioriteringslista för genomförande av skolans 
tidsplan och för vidare arbete som underlag till budgetäskanden. 
Ge förvaltningen uppdrag att genomföra organisationsförändringar gällande 
stadieindelning (F – 3, 4 – 6, 7 – 9) till hösterminen 2017. 
Föreslå Kommunstyrelsen att ta fram temporära lokaler för 50 stycken 
elever i Hok. 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-01-31  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 9 2016/244 11 
 
 
 

                                                                                                                                                        
Kosten – delad organisation       
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Äska till Kommunstyrelsen att få 513 000 kronor i utökad budgetram för 
2017, för kostnadstäckning för den del av 2017 som vi får minskade intäkter 
för. Ta upp ökade kostnader i budgetarbetet för 2018. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden be kommunstyrelsen om kostnadstäckning 
för den del av 2017 som vi får minskade intäkter för. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet diskuterades. Ett enigt utskott ser positivt på delad organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 86  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 106 Barn- och 
utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2017-01-10 § 9 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Ordföranden föreslår nämnden att äska till Kommunstyrelsen att få 513 000 
kronor i utökad budgetram för 2017, för kostnadstäckning för den del av 
2017 som vi får minskade intäkter för. Ta upp ökade kostnader i 
budgetarbetet för 2018. 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-01-31  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 10 2017/004 12 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret - nr. 1 – 55/2017 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 11 2017/003 13 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildnings förvaltnings nya 
förvaltningschef, tillträder tjänsten 27 februari 2017. 

2. Arbetsmiljöinspektionens uppföljningsbesök 1- 3 februari 2017. 
3. Skolinspektionen skulle genomföra tillsyn under våren 2017.  De har 

meddelat att detta inte kommer att ske förrän hösten 2017. 
4. Strategidagar på Tallnäs för förvaltningschefer och presidier i hela 

kommunen 26-27 januari. Första dagen ägnas åt tillbakablickar och 
dag två framåt. 

Jenny Larsen 
1. Besök i Fenix KKC industrilokaler. 
 

Roger Ödebrink 
1.  11 januari var med på Teknik colleges styrgrupp. 
 

Övriga frågor.  
Klas Gustavsson: Dagsläge gällande Bondstorp?  
Tf. förvaltningschef svarar att alla beslut måste förankras i 
Kommunstyrelsen innan avtal kan skrivas under av fastighetschefen. Vilket 
hon hoppas på blir på dagens KSau:s sammanträde. 
 
Atcha Adinda: Dagsläge gällande Bullerbyn? 
Tf. förvaltningschef svarar att fastighetschefen, arkitekten och vår 
projektledare tittar på ritningar.  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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