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§33 bua Budget 2020

BUN 2019/009
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott bua

2019-04-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Budget 2020 (BUN 2019/009)
Beslut
Godkänna lämnad information.
Sammanfattning
Utifrån redovisning till budgetberedningen och diskussioner i nämnd fortsatte arbetet med 
budget 2020.
Dagens tyngdpunkter lades vid:
Förskolans lokalplan, investeringar, revidering av lokalplan, driftsramar, mål, utmaningar, 
effektiviseringar och förbättringar.
 
Beslutsunderlag

 Budget 2020
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§31 bua Ekonomi – uppföljning mars 2019

BUN 2019/009
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-04-02                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/009
Barn- och utbildningsförvaltningen

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi – uppföljning mars 2019

Förslag till beslut
Förvaltningen förordar att arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser.

Handläggare
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
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Information från förvaltningen - GDPR

BUN 2019/007
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-04-17                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/007
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Information från förvaltningen - GDPR

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning av ärendet
Carina Sandberg, utvecklingsstrateg, medverkar och informerar om förvaltningens arbete 
angående GDPR (The General Data Protection Regulation) - dataskyddsförordningen.

Handläggare
Carina Sandberg, utvecklingsstrateg
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§30 bua Elev- och barnomsorgsrapport

BUN 2019/011
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott bua

2019-04-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Elev- och barnomsorgsrapport (BUN 2019/011)
Beslut
Föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.
Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för nämnden.
Förslag till beslut
Föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport, april 2019
 Barn- och elevrapport april 2019
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§32 bua Mål och uppföljning

BUN 2019/015
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott bua

2019-04-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Mål och uppföljning (BUN 2019/015)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport
Sammanfattning
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.
Områden som togs upp:
Personal i förskolan
Personal i skolan
Socioekonomisk fördelning
Elevstatistik
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning - april 2019
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§34 bua Årskurs 6 i Åker

BUN 2019/085
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott bua

2019-04-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Årskurs 6 i Åker (BUN 2019/085)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden att årskurs 6 i Åker flyttas till 
Sörgårdsskolan inför läsårsstarten 2019/2020.
Sammanfattning
Under det senaste läsåret har vi inte haft årskurs 6 i Åker utifrån att dåvarande föräldrar 
gjorde ett aktivt skolval till Sörgårdsskolan. Organisationen i Åker är nu anpassade för årskurs 
4-5 med fritidshem även för barn i årskurs F-3 som går i Klevshult. Förvaltningen upplever att 
organisationen fungerar väl och vi har inte de problemen vi fick erfara i Svenarum under 
hösten 2018. Inför läsåret 2019/20 är planen sådan att Åkers skola är en 4-6 skola under ett 
läsår för att sedan bli en F-3 skola under läsåret 2020/21. För att inte riskera en fungerande 
organisation och att under det sista läsåret innan den nya landsbygdsorganisationen verkställs 
få kvalitetsförsämringar har förvaltningen undersökt förutsättningarna att bibehålla dagens 
organisation genom att flytta årskurs 6 till Sörgårdsskolan redan inför läsåret 2019/2020.

I syfte att få med både föräldrarnas och skolans perspektiv har ett föräldramöte genomförts 
där såväl föräldrar som personalen har lyft fram fördelar och nackdelar med en sådan flytt.
Förslag till beslut
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn-och utbildningsnämnden att årskurs 6 i Åker 
flyttas till Sörgårdsskolan inför läsårsstarten 2019/20.

Beslutsunderlag
 Årskurs 6 i Åker
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Per-Erik Lorentzon, skolchef 

Telefon: 0370 – 67 85 90 

Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se 

Datum 

2019-04-08 

 

 

Tjänsteskrivelse årskurs 6 i Åker 

 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn-och utbildningsnämnden att utifrån ett 

elevperspektiv besluta att årskurs 6 i Åker flyttas till Sörgårdsskolan inför läsårsstarten 2019/20.  

 

Bakgrund 

Under det senaste läsåret har vi inte haft årskurs 6 i Åker utifrån att dåvarande föräldrar gjorde ett 

aktivt skolval till Sörgårdsskolan. Organisationen i Åker är nu anpassade för årskurs 4-5 med 

fritidshem även för barn i årskurs F-3 som går i Klevshult. Förvaltningen upplever att organisationen 

fungerar väl och vi har inte de problemen vi fick erfara i Svenarum under hösten 2018. Inför läsåret 

2019/20 är planen sådan att Åkers skola är en 4-6 skola under ett läsår för att sedan bli en F-3 skola 

under läsåret 2020/21. För att inte riskera en fungerande organisation och att under det sista läsåret 

innan den nya landsbygdsorganisationen verkställs få kvalitetsförsämringar har förvaltningen 

undersökt förutsättningarna att bibehålla dagens organisation genom att flytta årskurs 6 till 

Sörgårdsskolan redan inför läsåret 2019/20.  

I syfte att få med både föräldrarnas och skolans perspektiv har ett föräldramöte genomförts där såväl 

föräldrar som personalen har lyft fram fördelar och nackdelar med en sådan flytt. De för- respektive 

nackdelar som finns med en sådan åtgärd framgår i tabellerna nedan.  

Fördelar med att ha åk 6 på Sörgårdsskolan 

Enligt Vårdnadshavare Enligt skolan 

Bussturer till Skillingaryd minskar Bussturer minskar till Skillingaryd, vilket även minskar 
kostnaden. 

Kommer tidigare in till Skillingaryd och får 
då lära känna fler kompisar inför åk 7. Ett 
mjukare steg inför högstadiet. 

Det gynnar elevernas kunskaps – och sociala utveckling att 
komma till ett större socialt sammanhang. 

Undervisning mer anpassad för åk 6. Bättre kvalitet på undervisningen utifrån ex. ämnesbehörighet 
och IKT. 

 Risk att lärare slutar på Åkers skola då det är en ökad 
arbetsbelastning med att följa eleverna till Fågelforsskolan. 

 Enklare att lösa schemamässigt. 

 Naturligt steg då det kommer bli så kommande läsår i enlighet 
med landsbygds.  
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Nackdelar med att ha åk 6 på Sörgårdsskolan 

Enligt Vårdnadshavare Enligt skolan 

Många promenader från Sörgårdsskolan till 
Fågelfors. En del av Skillingaryds eleverna har cyklar 
vilket inte Åkerseleverna har 

Ökad andel elever på Sörgårdsskolan, där vi redan är 
trångbebodda (även om vi får ett extra klassrum 
nästa läsår) 

Eleverna måste ändå vara mycket på Fågelfors Ökad belastning på Sörgårdsskolan där lärarna redan 
är slitna.  

Stor elevgrupp.  

Pressat schema.  

Blir bara ett mellanår sedan ska de splittras igen  

 

Föräldrar och personal har också vid mötet framfört viktiga saker att tänka på vid en förflyttning 

vilket framgår i tabellen nedan 

Enligt Vårdnadshavare Enligt skolan 

Åkerseleverna har stort önskemål att få komma i 
samma grupp. 

Kan vara fördel att samtliga elever i åk 6 kommer i 
blandade grupper i hk, idrott och slöjd 

Viktigt att hälsa på innan för att bygga gemenskap 
med den nya klassen. 

Viktigt att organisationen med skolskjutsarna 
fungerar. 

Viktigt att minimera promenaderna till Fågelfors. Elever med behov av särskilt stöd är viktigt att 
tillgodose och extra resurslärare behöver ev. 
anställas. 

Skolskjutsarna måste fungera med turer till och från 
Sörgårdsskolan. 

Förflyttningen av åk 6 är kostnadsneutral och inte en 
del av effektivisering.  

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att fördelarna uppväger nackdelarna och att det utifrån ett 

elevperspektiv är bäst att flytta årskurs 6 från Åkers skola till Sörgårdsskolan redan inför läsåret 

2019/20. De saker som framförts som viktiga att tänka på kan tillgodoses och vi har också möjlighet 

att samtidigt få bättre klassammansättningar på Sörgårdsskolan där det idag finns behov av att dela 

de 34 eleverna i årskurs fem i två klasser. Tillsammans de nio eleverna från Åker blir det två klasser 

om ca 22 elever per klass.  
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Nya politiska mål för Vaggeryds kommun

BUN 2019/098
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-04-17                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/098
Barn- och utbildningsförvaltningen

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Nya politiska mål för Vaggeryds kommun

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Infor framtagandet av nya mål for mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, 
och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av 
fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet 
innebär att de övergripande målen ska ha ett medborgarperspektiv, de ska vara utvecklande 
och det ska synas en förflyttning. Mål och medel ska höra samman och hänsyn måste tas till 
underhåll och förvaltning. Målen ska vara få och styrande och med målen ska direktiv ges till 
nämnder hur de ska förhålla sig till målen. De övergripande målen ska vara långsiktiga och 
kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen ska ha en fortsatt koppling till vision och 
värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna 
måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de 
tidigare övergripande målen.
Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och medarbetare kring de 
framtida målen beaktas en hög grad av transparens i den fortsatta processen for framtagandet 
av nya mål for mandatperioden. Följande är förslag till nya fullmäktige mål, ett mål for varje 
målområde, att föreslå kommunstyrelsen 8 maj:
l. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
2. Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
3. Ökad kunskap, aktivare fritid och rikare kulturliv för en god hälsa
4. Vaggeryds kommun ska vara en trygg och tillgänglig plats där alla känner 
delaktighet och kan påverka

Svar skickas till kommunstyrelsen@vaggeryd.se senast den 3 maj.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Handläggare
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
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Information och övriga frågor, april 2019

BUN 2019/003
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-04-02                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/003
Barn- och utbildningsförvaltningen

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Information och övriga frågor, april 2019

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar:

1.
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