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Sammanträdesdatum 2018-12-04 Paragraf: 114 – 120 

Anslaget sätts upp 2018-12-10 Anslaget tas ner  
 2019-01-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 4 december 2018 klockan 
13:00 – 15:35 

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 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 114 och 117 
Johnny Johansson, lokalstrateg § 116 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg under punkt 1 § 120 

Marie Vingren, ny ekonom presenterade sig mellan två ärenden 
 

Utses att justera  Marijo Corkovic (S) Paragraf 114–120 

Justeringens plats  
 

Bun-förvaltningen, fredag 7 december 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Marijo Corkovic 
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Ekonomi – Uppföljning november 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
Utredare informerar om status gällande statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport november 2018 – UT på sammanträdet. 
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Bidragsbelopp och resursfördelning 2019 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna förslaget om resursfördelning för 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Föreslå nämnden att godkänna förslaget om resursfördelning för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen ger föredragning om resursfördelning 2019. Även 
jämförelse med 2018 års beräkningar. 
 
Beslutsunderlag 
Resursfördelning 2019 
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-12-04 § 116 2018/011 4

 

 

 

                                                                                        

                                                                                           

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Elev- och barnomsorgsrapport 
   
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.  
Lokalstrategen informerade om tankar för placering av förskolornas 
avdelningar i Vaggeryds tätort. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport december 2018  
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Barnomsorg på obekväm tid           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att besluta om att barnomsorg på obekväm arbetstid förläggs till 
Åvikens förskola och de utökade öppettiderna ska vara måndag – fredag 
fram till 22:30. 
Vid behov av omsorg ska barnet även ha sin placering på förskolan. 
 
Förslag till beslut. 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att barnomsorg på obekväm 
arbetstid förläggs till Åvikens förskola och de utökade öppettiderna ska vara 
måndag – fredag fram till 22:00. 
Vid behov av omsorg ska barnet även ha sin placering på förskolan. 
 
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. 400 000 kr räcker till att fördela 30 timmar i veckan.  
Utredaren har informerat om utskick till vårdnadshavare för alla inskrivna 
förskolebarn angående tillsynsbehov på obekväma tider.  
På arbetsutskottet 2018-11-13 § 102 så fick förvaltningen uppdrag att lämna 
ett förslag med färre enheter och utökade öppettider av barnomsorg på 
obekväm arbetstid.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-02-06 § 10 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-04-17 § 33 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-05-08 § 44 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 45  
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-11-13 § 102  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Holmgren (M) och Marijo Corkovic (S) förordar bifall till 
förvaltningens förslag dock med att utöka tiden till 22:30 
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2018-06-05  

FC 
 

 

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 resultat efter personalenkäten som 
genomförts i Vaggeryds kommun. Även jämförelse med förra enkäten. 
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Rektorsorganisation 2019              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att anta förvaltningens förslag till rektorsorganisationen 
2019. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till 
rektorsorganisationen 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om rektorsorganisationen 2019. Klart med rektor 
på Fenix efter Andreas Nelander.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-13 § 106 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 95: Ärendet utgår och 
återkommer i december. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Kvalitetsstrategen informerar. 
  

Förvaltningschefenen informerar 
1. Svenarum status 
2. Förslag på ärenden till första sammanträdet för nya nämnden  
3. Medborgardialog i Klevshult tillsammans med ordföranden. 

 
Ordföranden informerar om skolchefsmöte i Nässjö -  nya sätt att se på 
lärmiljön. 
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