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Sammanträdesdatum 2018-08-29 Paragraf: 62 – 70 

Anslaget sätts upp 2018-09-04  Anslaget tas ner  
 2018-09-26 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Förvaltningschefens rum, Kommunhuset, Skillingaryd 29 augusti 2018 
klockan 13:00 – 16:20 

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 
Johnny Johansson, lokalstrateg § 63 o inledningen på § 70 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg § 66 

Utses att justera Marijo Corkovic (S) Paragraf 62 – 70 

Justeringens plats och 
tid 
 

Bun-förvaltningen, måndag 3 september 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Marijo Corkovic 
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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
8. Skolchef 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
8. Skolchef 
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Lokalplan  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att arbeta vidare med förslaget på inriktningar. 
 
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 och förvaltningschefen redogör för arbetet 
framåt. Efter presidieträff med KS presidiet presenteras förslag på uppdrag, 
process, problemställningar.  
Ärendet diskuteras för att prioritera investeringar tidsmässigt inom 
budgetberedningens ramar. Detta för att förvaltningen vill ha politiskt stöd 
för ett underlag inför mötet med budgetberedningen den 6 september. 
Ordföranden skickar med att det är bra med en redovisning vad 
undervisningsresorna kostar. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009–22) 
Barn- och utbildningsnämndens 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   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 9  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 27 
Förslag till reviderade lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 § 36 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 34 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen får uppdrag att arbeta vidare 
med förslaget på inriktningar. 
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Programbudget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen tar upp: program, principer och prioriteringar. 
Diskussion angående nyckeltal och vad nämndens ledamöter vill ha för 
information. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 22  
Power Point presentation  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 40 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 38  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Organisationsfrågor - personalstatus              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om vad som är på gång.  
Rekrytering av 3 kökschefer pågår. 
Förvaltningsekonomen slutar den 2 oktober – rekrytering pågår efter henne.  
 
Förslag till beslut  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
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. 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg, medverkar och informerar om 
resultatrapport och målbilden. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 37 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 49 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 47: Godkänna lämnad rapport. 
Förvaltningen får uppdrag att återkomma i oktober till nämnden med 
djupare analys utifrån enkäten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att medborgarförslaget avslås med hänsyn till att barn- och 
utbildningsnämnden arbetar med frågan när det är aktuellt för utveckling av 
verksamhet (se motivering i sammanfattningen). 
 
Reservation 
Roger Ödebrink (S) reserverar sig till förmån för eget lagda förslag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag – har inlämnats daterad 2018-04-16 med förslag: 

- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens 
äldreboende till en alternativ utförare 

- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala 
förskolor till en eller flera alternativa utförare 

Detta för att få en bättre balans mellan kommunal och alternativ drift. 
 
Förslaget har remitterats från kommunledningen till barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande senast den 3 
september 2018. 
Information från förvaltningschefen om olika lagar och ansvar för 
verksamheterna. 
 
Efter beslut på nämndens sammanträde 2018-06-27 § 54 så återremitteras 
ärendet för en annan beslutsförmulering. 
 
På utskottet redogör ordföranden motivering till femklöverns beslutsförslag: 
Motivering 
Femklövern är positiva till att bredda mångfalden med alternativa 
driftsformer, vilket finns angivet i Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och programförklaring. Det finns fler tänkbara alternativ till alternativa 
driftsformer än det som medborgarförslaget föreslår, exempelvis 
föreningsdrivet fritids, privat fastighetsägande, intraprenad. En förutsättning 
är att det finns kommunala riktlinjer och initiativ från olika aktörer. Detta 
bör dock föregås av en djupare utredning av möjligheterna i 
tillvägagångssätt för att undvika de problem som förvaltningen belyser.  
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Forts. § 67 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 208-06-12 § 54  
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-27 §53  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förorda utskottet att föreslå nämnden att medborgarförslaget 
avslås med hänsyn till att barn- och utbildningsnämnden arbetar med frågan 
när det är aktuellt för utveckling av verksamhet. 
Roger Ödebrink (S) förorda utskottet att föreslå nämnden att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 
Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt egna lagda förslag. 
Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt Roger Ödebrink (S) 
förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt eget förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ja till ordförandens förslag.  
Nej till Roger Ödebrink (S) förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Roger Ödebrink (S)   1  
Christer Holmgren (M)  1   
Atcha Adinda (L)  1   
Marijo Corkovic (S)    1 
Jenny Larsen (KD)  1___________________________ 
   3 2 
Ordföranden finner att utskottet föreslår nämnden enligt eget förslag.
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Barnomsorg på obekväm tid           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ärendet utgår och återkommer på utskottet den 11 september. 
 
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 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 45: 
 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. 
 
Förslag på beslut  
Ordföranden föreslår utskottet att ärendet utgår och återkommer på utskottet 
den 11 september. 
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2018-09-04  

FC 
 

 

Skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningschefen får uppdrag att till nästa utskott återkomma med en 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om ny lag (Skollagen 1 kap. 8a§) som gäller 
från 2018-07-18. Huvudmannen ska utse skolchef i kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningschefen får uppdrag att till 
nästa utskott återkomma med en tjänsteskrivelse i ärendet.  
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KC 
 

 

Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Bjuda in kostchefen komma och redovisa inköp och möjligheter för 
alternativa inköp gällande svenskt kött till nästa utskott. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalstrategen informerar  

1. Olika byggprojekts dagsläge: Bullerbyn/Sörgårdsskolans kök 
snart på plats, räknar med att Bullerbyn är klart i december. 
Hjortsjöskolans ventilation:  där är Arbetsmiljöverkets vite 
tillbakadraget och ersättningslokaler är snart på plats så 
renovering är snart igång. Fågelforsskolans ventilation: varit 
problem med tillstånd för ersättningslokaler, tillsvidare hyr vi 
lokaler i Missionskyrkan så det bygget också kommer igång. 
Åviken – anbudstiden gått ut – räknar vara klart 1 mars 2019. 
Hok – planarbete pågår. 

 
Förvaltningschefen informerar  

1. Delar ut Deloittes rapport om granskning av kvaliteten i 
grundskolan. Ärendet återkommer nästa utskott. 

2. Elevhälsans nya organisation gäller nu från september. 
3. Går igenom ärenden till nästa utskott. 
4. Arbetsutskottets medverkan på resultatdialog 30/10 2018 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt förslag om att kosten 

ska ha extra pengar för att servera svenskt kött. Ärendet 
diskuteras.  

Förslag till beslut: Lyfta ärendet till nästa utskott och bjuda in kostchefen 
och redovisa inköp och möjligheter för alternativa inköp gällande svenskt 
kött. 
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