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 Utdragsbestyrkande 

  

 
                                        

                    Gunnel Elg 
 
 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 30 maj 2018 klockan 14:00 –  
16:50 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V) 14:10 §§ 42 – 49 
Anita Chestersson (S) ersättare för Elisabeth Orellana Bravo (V) § 41 
Maritha Wågesson-Sjöberg (M) 14:00- 16:30 §§ 41–48 
Linnea Graab (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M) § 49 
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C) 14:00- 16:30 §§ 41–48 
Tore Olsson ersättare för Ida Philip (C) § 49 
Jan-Olof Svedberg (SD) ersättare för Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Thore Olsson §§ 41–48, Anita Chestersson (S) §§ 
42–49, Linnea Graab (M) §§ 41 – 48, Klas Gustafsson (-) 
Margaretha Kristiansen, Pia Oskarsson, skolsköterskor § 41 
Helen Bengtsson Carlström, verksamhetschef skola §§ 41 – 43 
Karin Sultan, förvaltningsekonom § 43 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
Susanne Smedberg, SACO representant 
 

  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2018-06-04 §§ 41 - 49 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerande 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-05-30 
 

Paragraf  
41 - 49 

Anslaget sätts upp 2018-06-05 Anslaget tas ner  
2018-06-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Patientsäkerhetsredovisning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helen Bengtsson Carlström, ny verksamhetschef för grundskolan och 
elevhälsan presenterar sig. 
Patientsäkerhetsberättelsen presenteras av Margareta Kristiansen och Pia 
Oskarsson, skolsköterskor. Den innehåller bland annat verksamhetens mål, 
ansvaret för patientsäkerheten och hur det bedrivs, rutiner för 
händelseanalyser, samverkan för att förebygga vård och skador och 
övergripande mål för 2018. 
Lämnar information om olika arbetsgrupper och arbete inom elevhälsan. 
 
Ärendet återkommer till nämnden under hösten med fördjupad rapport om 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 42 2018/205 3
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Samarbete fritidshem - fritidsklubb 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ärendet utgår och återkommer i juni. 
 
Förslag på beslut 
Ärendet utgår och återkommer i juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschefen för skolan informerar om pågående samarbete. 
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2018-06-05  

KS, med rapport
 

 

Ekonomi – Uppföljning januari - april 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad ekonomirapport. 
Godkänna lämnad tertialrapport och prognos.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet fick preliminära resultatet efter första tertialets verksamhet 
samt en prognos för helårsutfallet. Preliminärt då ekonomisystemet stänger 
först den 9 maj. Ekonom och förvaltningschefen ger nämnden tertialen och 
prognos efter ekonomi bryt. Rapporten är inskickat till ekonomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 43 
Preliminär ekonomirapport januari till april 2018, samt prognos för 2018 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad ekonomirapport. 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna tertialrapport och prognos.
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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.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport maj 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 45 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 45 2018/032 6, 7

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2018-06-05  

FC 
 

 

Barnomsorg på obekväm tid           
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
1.Starta upp barnomsorg på obekväma tider från den 1 september. Då med 
utökade öppettider vardagar inom tre förskolor fördelade i Vaggeryd, 
Skillingaryd och Hok. Detta inom tilldelad budgetram för ändamålet.  
 
2.Förvaltningen får uppdrag att redovisa utfallet av verksamheten i februari 
2019. 
 
Reservation 
Elisabeth Orellana Bravo (V) reserverar sig till förmån för eget lagda förslag  
 
Förslag till beslut. 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt förslag 2: Starta upp 
barnomsorg på obekväma tider från den 1 september. Då med utökade 
öppettider vardagar inom tre förskolor i vardera Vaggeryd, Skillingaryd och 
Hok. Detta inom tilldelad budgetram för ändamålet.  
 
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.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
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 
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2018-06-05  

FC 
 

 

 
 
Forts. § 45 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
1.Roger Ödebrink (S) med bifall av majoriteten genom Christer Holmgren 
(M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår nämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Elisabeth Orellana Bravo (V) föreslår nämnden att besluta enligt förslag 3: 
bedriva verksamhet på en förskola i kommunen dit alla barn som har behov 
av utökade öppettider får sin placering. Fördelen med detta är att man kan 
koncentrera personalstyrkan till en enhet och på så sätt få ut längre 
öppettider. Om man har två anställda inne kvällstid kan man utifrån den 
givna ekonomiska ramen ha öppet 6–21 fem dagar i veckan. 
 
2. Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen uppdrag att redovisa 
utfallet av verksamheten i februari 2019. 
 
Beslutsgång 
1.Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag (med redaktionell ändring). 
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt Elisabeth Orellana 
Bravo (V) lagda förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag (med 
redaktionell ändring). 
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Delrapport - Projekt förskola till jobb 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Gäller projektet som syftar till att 
jobba fram en modell för kompetensförsörjning inom Vaggeryds kommun.  
Information om bakgrund, väg framåt, målsättning. Vidare om arbetet 
framöver och en summering. 
Ordföranden informerade utskottet om studiebesök i Emmaboda. Besök på 
en industri med långvarig erfarenhet med lärlingsutbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 41   
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 43   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 46 
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2018-06-05  

FC 
 

 

Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
Förvaltningen får uppdrag att återkomma i oktober till nämnden med 
djupare analys utifrån enkäten. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
Förvaltningen får uppdrag att återkomma i oktober till nämnden med 
djupare analys utifrån enkäten. 
 
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 ger en rapport om skolenkät som Skolinspektionen 
genomförts i februari 2018. Resultatet har presenterats på SIRIS.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 37 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 49 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
Föreslår att förvaltningen får uppdrag att återkomma i oktober till nämnden 
med djupare analys utifrån enkäten. 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 223 – 266/2018 
Rektor 7 – nr. 10/2018  
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Personalläget – sammanställning av antalet sökande till tjänster i F-6 
 
Ordföranden informerar 

1. Nästa barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27 juni börjar 
13:00. Gruppmötena börjar 12:30 

2. På grund av för få ärende i augusti så blir det inget sammanträde i 
varken utskott eller nämnden.  

 
 
Jan-Olof Svedberg vill ha en diskussion runt bordet om medias rapportering 
om svåra läxor för elever.  
Frågan diskuteras. Ligger mer på nationell nivå och beror en del på 
betygskriterier. I Vaggeryds kommun finns läxhjälp för eleverna. 


	bun 180530-1a sid
	bun §41 - Patientsäkerhetsredovisning
	bun §42 - Samarbete fritids och fritidsklubb
	bun §43 - Ekonomi – Uppföljning januari - april  2018
	bun §44 - Elev och barnomsorgsituationen
	bun §45 -  Barnomsorg på obekväma tider
	bun §46 - Delrapport - Projekt förskola till jobb
	bun §47 - Mål och uppföljning
	bun §48 - Delegationärenden
	bun §49-  Information och övriga frågor

