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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/009 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                             1.                                         

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ekonomi – Uppföljning mars 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen ger en preliminär 
månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större 
avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-017 § 32 

 

 

  

 

 

 

 



Budgetuppföljning Mars 2018
OBS! Preliminära siffror då månad ej stängd.

Belopp i tkr, inkl. interna poster Avvikelse i - = underskott i förhållande till budget Avvikelse i + = överskott i förhållande till budget

RESULTATRÄKNING BUN Jan-Mars

Konto

Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

-1 742

FÖRSÄLJNINGSMEDEL 55 19 36 158 58 100

TAXOR OCH AVGIFTER 889 838 51 2 679 2 513 166

ERHÅLLNA BIDRAG 9 288 4 293 4 995 12 133 7 373 4 760 506

ÖVRIGA INTÄKTER 30 13 17 732 640 92 34

INTERNA INTÄKTER 2 053 2 056 -3 6 127 6 168 -41 135

INTÄKTER 12 315 7 219 5 096 21 829 16 752 5 077

ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT. -2 -2 -11 -11 650

LÄMNADE BIDRAG -26 -26 -91 -91

KÖP AV VERKSAMHET -8 543 -11 770 3 227 -16 795 -16 590 -205 -417

LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK. -24 254 -22 159 -2 095 -71 634 -66 022 -5 612

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER -64 -7 -57 -100 -22 -78

LOKAL- OCH MARKHYROR -46 -47 1 -171 -141 -30

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -4 483 -5 000 517 -13 889 -13 442 -447

KAPITALKOSTNADER -260 -153 -107 -778 -460 -318

INTERNA KOSTNADER -5 374 -5 350 -24 -16 076 -16 049 -27

KOSTNADER -43 052 -44 486 1 434 -119 545 -112 726 -6 819

TOTALT -30 737 -37 267 6 530 -97 716 -95 974 -1 742

Mars Ack Jan-Mars
Justeringar

Avvikelse

Ej bokförda statsbidrag:

Ökad Jämlikhet

Samordnare Nyanlända

(Kostn. högre  jan-apr Yxenhaga)

Skolskjuts omper. Budget

TOTALT

Ökad Underv. tid Nyanl



DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET 

NETTOKOSTNAD

UTFALL 1803 BUDGET 1803 AVVIKELSE 1803 UTFALL

Ackumulerat jan--

>mars

BUDGET

Ackumulerat jan--

>mars

AVVIKELSE

Ackumulerat jan--

>mars

BUDGET

2018

FÖRBRUKAD 

ÅRSBUDGET I % 

TOM 1803

FÖRBRUKAD 

ÅRSBUDGET I % 

TOM 1703

FÖRKLARING

GEMENSAM ADM BUN -242 1 195 1 437 1 818 3 584 1 766 14 337 13% 30% 1

PERSONALUTBILDNING BUN 42 69 27 114 208 94 831 14% 13%

VERKSAMHETSLEDNING & ELEVHÄLSA 457 769 312 2 299 2 306 7 9 247 25% 28%

KOSTHÅLL 253 84 -170 754 274 -480 566 133% 79% 2

SKOLSKJUTSAR 1 492 1 223 -269 4 049 3 286 -762 11 800 34% 37% 3

GRUNDSKOLA 9 427 11 197 1 771 35 520 32 701 -2 819 132 588 27% 25% 4

IKE GYMNASIESKOLA 6 710 9 520 2 810 10 022 10 038 16 23 131 43% 35%

GYMNASIESKOLA FENIX 1 339 2 857 1 518 7 109 7 407 298 29 029 24% 28% 5

VUXENUTBILDNING 1 138 842 -296 2 506 2 714 208 10 999 23% 25%

YRKESHÖGSKOLA 71 53 -18 342 162 -180 652 52% 17%

SÄRSKOLAN 675 795 120 1 994 2 397 403 10 696 19% 18%

FÖRSKOLEKLASS 875 859 -16 2 778 2 640 -138 10 253 27% 24%

FÖRSKOLA 7 220 6 502 -717 23 461 23 049 -412 92 443 25% 25% 6

FRITIDSHEM 1 198 1 282 83 4 720 5 049 329 21 284 22% 23%

REMIDA 81 22 -59 227 161 -65 698 32% 34%

TOTALT 30 736 37 269 6 533 97 711 95 975 -1 736 368 554 27% 26%
Kommentarer Ack. Res (större avvikelser kommenteras)

3. Skolskjutsar; Förmodligen fler skolskjutsar än budgeterat.
4. Grundskola; 4.a AME bidrag ligger centralt istället avser kanske 500 tkr i intäkter.

4c. Grundskola gem. ledning ligger över budget främst pga högre personalkostnader bl.a. för rektorer (ex. Lena Toftgård ligger inte i budget för rektor 2, men halva Helena Bengtssons lön ligger kvar). 

5. Gymnasium; har inte fått AME bidrag då det lagts centralt, avsaknad av intäktseffekt kanske 415 tkr.
6. Förskola;  Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet lägre än budgeterat (c:a 360 tkr), vilket bidrar till budgetunderskottet. 

1. Gem adm BUN; 1a.  915 tkr i bidrag för AME lagts här centralt istället för på grundskola och gymnasie. 1b. 521 tkr för datorer och plattor i budget ej använda ännu. 1c. 459 tkr i datahyresavtal 
budgeterade men ej använda här.

2. Kosthållning; Flera kostnader över budget: personalkostnader 134 tkr, övr. verks. kostn 127 tkr (bl.a. 75 tkr högre livsmedelskostnader än budgeterat),  Kap. kostnader (avskrivningar och internränta) 
108 tkr & interna kostnader 73 tkr.

4b. Fågelforsskolan 7-9 515 tkr över budget, främst pga personalkostnader som är fördelade hittills 24% av budget trots att man har fler tjänster på våren än hösten samt att snittlön i fördelad budget är 
lägre än verklig snittlön. 

4d.  Rektor 4, Hjortsjöskolan 7-9 ligger 500 tkr över budget. Detta beror på högre personalkostnader än budgeterat vilket delvis motverkas av högre bidrag och lägre kostnad för intern hyra än 
budgeterat.

4e. Byarums, Hoks och Svenarums skolor ligger tillsammans över personalbudget varför de ihop ligger minus. Svenarum har alla personalkostnader i budget. Enheterna ihop ligger totalt ca 600 tkr över 
budget.

4f. Rektor 1 har högre personalkostnader än budgeterat vilket motverkas av högre bidrag. Netto negativ effekt c:a 670 tkr. 4g. Rektor 8 ligger 618 tkr under budget pga den positiva effekten av högre 
bidrag än budgeterat vilket motverkas något av högre personalkostnader.



DRIFTREDOVISNING PER ENHET/OMRÅDE              

NETTO KOSTNAD

UTFALL 1803 BUDGET 1803 AVVIKELSE 1803 UTFALL

Ackumulerat jan--

>mars

BUDGET

Ackumulerat jan--

>mars

AVVIKELSE

Ackumulerat jan--

>mars

BUDGET

2018

FÖRBRUKAD 

ÅRSBUDGET I % 

TOM 1803

FÖRBRUKAD 

ÅRSBUDGET I % 

TOM 1703

FÖRKLARING

GEMENSAMT BUN 1 292 2 487 1 195 5 981 7 078 1 098 26 968 22% 32% 1,3

VERKSAMHETSLEDNING 1 703 2 289 586 6 735 6 906 171 27 502 24% 28%

GEM KOSTHÅLL 253 84 -170 754 274 -480 566 133% 79% 2

GEM SÄRSKOLA 13 -13 1 000 1% 11%

SÄRSKOLA GYMNASIE 317 442 125 973 1 324 350 5 361 18% 21%

SÄRSKOLA OBL 358 353 -5 1 007 1 073 66 4 335 23% 19%

GEMENSAMT GRUNDSKOLA 1 491 1 552 62 3 831 3 857 25 14 973 26% 20% 4c

REKTORSOMRÅDE 1 1 872 1 632 -240 5 528 4 863 -665 19 572 28% 23% 4f

REKTORSOMRÅDE 2 2 048 1 947 -102 6 314 5 787 -527 23 273 27% 17% 4e

REKTORSOMRÅDE 3 1 434 1 474 40 4 678 4 410 -268 17 899 26% 24% 4e

REKTORSOMRÅDE 4 2 029 2 066 38 6 690 6 184 -506 25 214 27% 29% 4d

REKTORSOMRÅDE 5 1 173 1 362 190 3 673 4 062 389 16 430 22% 21%

REKTORSOMRÅDE 6 1 745 1 821 76 5 588 5 428 -160 21 907 26% 22%

REKTORSOMRÅDE 7 1 647 1 449 -198 4 979 4 334 -645 17 722 28% 27% 4b

REKTORSOMRÅDE 8 -2 418 104 2 522 -313 305 618 787 -40% 105% 4g

GYMNASIUM 8 695 12 370 3 676 17 756 17 425 -331 52 080 34% 31% 5

VUXENUTBILDNING 1 209 894 -314 2 848 2 876 28 11 651 24% 24%

GEMENSAMT BARNOMS BUN -897 -1 991 -1 095 385 -577 -962 3 777 10% 8% 6

FSKCHEFOMRÅDE 1 1 544 1 493 -51 4 388 4 390 2 16 741 26% 27%

FSKCHEFOMRÅDE 2 1 714 1 818 105 5 408 5 346 -62 20 379 27% 25%

FSKCHEFOMRÅDE 3 1 563 1 652 88 4 630 4 849 219 18 422 25% 25%

FSKCHEFOMRÅDE 4 1 964 1 969 5 5 864 5 783 -80 21 995 27% 23%

TOTALT 30 736 37 269 6 533 97 711 95 975 -1 736 368 554 27% 26%



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2017/271 

 

 

 

                                                                                    2.                                           

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i 
skolorna 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget. Motivering: 
barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den samlade kompetens 
inom dagens kostorganisation är fullt tillräcklig vad gäller att se till att 
maten som serveras är bra och näringsriktig för barn och elever i vår 
verksamhet. Det pågår ett ständigt arbete att tillgodose att så bra varor som 
möjligt serveras till våra barn och elever vilket gynnar dem i deras vardag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 8 september 2017 med förslag att 
inga halvfabrikat ska serveras i skolorna. Samt att en dietist/kostrådgivare 
hjälper till med matsedeln.  
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-10-10 § 97  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
Ekonomirapport  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 §34  



 

 

Utredare Jimmy Lindberg 

jimmy.lindberg@vaggeryd.se 

Telefonnummer 0370‐67 83 71 

 

Datum 2018-04-11 

 

 

 

Tjänsteskrivelse 
Remissvar angående medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i skolorna 

Barn och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige remitterats ett medborgarförslag för 
beslut. 
 
Av medborgarförslaget framgår att kommunfullmäktige föreslås besluta att ”inga halvfabrikat 
tillverkad mat ska serveras i skolorna och att en dietist/kostrådgivare hjälper till med 
matsedeln.” Det framgår vidare att Vaggeryds kommun borde höja budgeten och bara servera 
svenska råvaror och att all mat ska göras från grunden. 

Förslag till beslut  

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den samlade kompetens inom dagens 
kostorganisation är fullt tillräcklig vad gäller att se till att maten som serveras är bra och 
näringsriktig för barn och elever i vår verksamhet. Det pågår ett ständigt arbete att tillgodose 
att så bra varor som möjligt serveras till våra barn och elever vilket gynnar dem i deras 
vardag. 

Barn- och utbildningsförvaltningens svar 

Av medborgarförslaget framgår att vi endast ska servera svenska råvaror och att all mat ska 
göras från grunden.  
Författaren till medborgarförslaget vill ha en ung generation utan sjukdomar och vill att de 
ska ha energi att bli duktiga i skolan, vilket måste börja med maten. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen delar åsikten om en ung generation utan sjukdomar är 
viktig och att kosten har en viktig roll att spela för elevernas energi. 
 
I dagsläget sätter kostchef tillsammans med kock, kökschef samt köksbiträde ihop den 
aktuella matsedeln som gäller för barn och elever inom Vaggeryds kommun. I denna grupp 
finns en samlad kompetens inom näringslära och kunskaper om matens påverkan på 
människor. Inom kostorganisationen pågår ett ständigt förbättringsarbete som innefattar att 
följa med i den utveckling och forskning som finns inom mat. 
 



 

 

 

 

 

 

2 

 

Kostorganisationen har idag en bra fördelning på kolhydratskomponenter utifrån 
näringsvärdesberäkningar. Ris är av den anledningen begränsat, pga. arsenik, men barnen 
serveras både vit pasta och fullkornspasta då barn inte klarar av för stor mängd fullkorn. 
Potatis är ett hälsosamt livsmedel med många viktiga vitaminer och mineraler som barn och 
elever behöver. Som komplement till ovan serveras även bulgur som också är en viktig 
kolhydratskomponent. 

I förslaget vill författaren att skolorna inte serverar någon mat som är av halvfabrikat. 
Som exempel till varor som är halvfabrikat finns bland annat ketchup och köttbullar. Att 
frångå halvfabrikat inom kosten och laga all mat ifrån grunden kommer att kräva en större 
organisation än vad som finns idag då det är mer tidskrävande än nuvarande kosthantering 
vilket med nuvarande budget inte är ekonomiskt hållbart.  
I upphandling av mat ställer Barn-och utbildningsförvaltningen höga krav på matens kvalité 
och till exempel kötthalt i varorna. Det gör att kötthalten kan vara högre i exempelvis 
halvfabrikatstillverkade köttbullar än om vi gjort dem själva då det kräver utfyllnad av andra 
råvaror. 

Maten som köps in idag kommer inte enbart från Sverige och vi bedömer att det inte heller är 
önskvärt att så är fallet. Risken i att endast köpa svensk mat är att man inte längre kan erbjuda 
barn och elever viktiga råvaror som inte odlas här och ett begränsat utbud kan leda till sämre 
kvalité på våra produkter. 
 
Kostorganisationen tror på att fortsatt hantera kosten klimatsmart genom att minimera antalet 
långa transporter och handla närodlat i den mån det går, servera råvaror utifrån säsong och 
öka andelen grönt i maten och genom detta bidra till att vi får en kost av hög kvalité som 
gynnar barn och elever i deras utveckling. 
 
 

Jimmy Lindberg 
Utredare 
Barn- och utbildningsförvaltningen 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/142 

 

 

 

                                                                              3.                                        

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden: Barn och utbildningsnämnden föreslår 
Kommunstyrelsen att med bakgrunden av tjänsteskrivelsen godkänna 
samverkansavtal utifrån de förslag till förändringar som lämnats för 
samverkansavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-03-12 
överlämnas ärendet till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
för beredning inför beslut i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 35 
 

 

 

  



 

 

Utredare Jimmy Lindberg 

jimmy.lindberg@vaggeryd.se 

Telefonnummer 0370‐67 83 71 

 

 

Datum 

 

 

Tjänsteskrivelse 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas psykiska, 
sociala och fysiska hälsa 

Barn och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen överlämnats ärende för beredning 
inför beslut i kommunstyrelsen om länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden föreslår med anledning av tjänsteskrivelsen  Kommunstyrelsen 
att godkänna samverkansavtal utifrån de förslag till förändrings som lämnats för 
samverkansavtalet.  

Barn och utbildningsnämndens svar 

Under hösten 2017 har 12 kommuner i länet beslutat att anta länsövergripande riktlinjer för 
ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan och psykologer inom regionens 
specialistenheter.  
Till 2018 års överenskommelse har riktlinjer för ansvarsfördelning bilagts. 

Barn och utbildningsförvaltningen har följande att invända mot nuvarande skrivning: 
 
Riktlinjerna för ansvarsfördelningen vänder sig till psykologer inom skolans och psykologer 
inom regionens specialistenheter och ansvarsfördelningen mellan dem. I skrivelsen framgår 
områden som inte endast berör eller inte alls berör skolpsykologens arbetsuppgifter utan faller 
inom övrig elevhälsa. Medicinsk, social och pedagogisk bedömning görs inom ramen för 
andra professioner. Detta gör att den bifogade riktlinjen blir missvisande var det faktiska 
ansvaret ligger.  
Vi önskar även ett förtydligande kring hur man ser på samverkan och ett tydliggörande kring 
hur samverkan ska fungera för att uppnå bäst resultat. 

Utifrån nuvarande skrivning har vi även följande synpunkter: 
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4. Målgrupp 
Under målgrupp finns det oklarheter i vilka områden som berörs. En tydligare definiering 
över vilka som får komma till BUP eller ej önskas. Hur förhåller vi oss till exempelvis 
självskadebeteende, depressivitet och ätstörning? 
 
6. Elevhälsans remiss 
Elevhälsans remiss ska i dagsläget innefatta medicinsk bedömning, pedagogisk kartläggning, 
social bedömning samt psykologisk utredning. Vi bedömer att vi själva bör kunna ta ställning 
till vilka delar vi anser att man måste genomföra. Skolan gör en bedömning utifrån de delar vi 
behöver fördjupa oss i för att förstå eleven ur ett skolperspektiv och arbetar inte utifrån att 
ställa en diagnos.    
 
Om remiss lämnas på detta sätt bidrar det till att barnet kan få ett gott stöd i skolsituationen 
och elevhälsan kan arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande.  
 

7. Egenremiss,  
Skrivelsen om egenremiss till barn och ungdomspsykiatrin är i grunden bra men punkten 
måste efterlevas för att samverkan ska fungera som det är tänkt. Upplevelsen av idag är att det 
inte gör det och att egenremisser snabbt kommer till skolan med krav på basutredning där alla 
fyra delar ska genomföras. Även här anser vi att skolan kan anpassa utredningar utifrån den 
problematik vi kan se som är kopplad till skolan.  

 

 

Jimmy Lindberg 
Utredare 











































 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/ 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                             4.                                         

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Information från skolans verksamhetschef 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolans verksamhetschefen Katharina Friberg informerar om sitt arbete. 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2017/147 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                    5.                                           

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen. Förslag/diskussion om prognos och behov. 
Lokalstrateg och förvaltningschefen informerar om uppdraget, framtidsbild, 
elev/barnprognoser samt förslaget till lokalplan. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009–22) 
Barn- och utbildningsnämnden s 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 reviderad lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 § 36 beslut: ställa 
sig bakom den reviderade lokalplanen. Beslut tas av nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/034 

 

 

 

                                                                                    6.                                        

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Tillagningskök Bullerbyn/Sörgårdsskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att tillagningskök vid 
Bullerbyn/Sörgårdsskolan startar från och med 2019-01-01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tidigare fått uppdrag att förbereda för ett gemensamt 
tillagningskök för Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan. Tillagningsköket 
beräknas vara färdigt i augusti 2018. Valet av tillagningsmetod för 
Bullerbyn/Sörgårdsskolan bör beslutas. 
Kostchefen informerar om tillagning av måltider nära verksamheten ökar 
bland annat möjlighet för individanpassning, minskar mängden matsvinn 
och skapar bättre förutsättningarför att använda måltiderna i den 
pedagogiska verksamheten. 
Under hösten kommer kökspersonalen få validering av sina utbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 37 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

 

 

 
  
 

 

 

  



 

 

Therese Lundell 

therese.lundell@vaggeryd.se 

0370‐67 85 94 

 

 

Datum 2018-04-11 

 

Tjänsteskrivelse 

Tillagning av måltider Bullerbyns förskola/Sörgårdsskolan 

Förslag till beslut 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen föreslår barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå 

barn‐ och utbildningsnämnden följande beslut: 

Att tillagningsköket Bullerbyn/Sörgårdsskolan i ett inledningsskede används som ett mottagningskök. 

Tillagning av måltidens alla komponenter i Bullerbyn/Sörgårdsskolan tillagningskök föreslås till 2019‐

01‐01. 

Ärendebeskrivning 

Barn‐ och utbildningsnämnden har tidigare fått uppdrag att förbereda för ett gemensamt 

tillagningskök för Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan. Tillagningsköket kommer att vara färdigt i 

augusti 2018. Valet av tillagningsmetod för Bullerbyn/Sörgårdsskolan bör beslutas. 

Sammanfattning 

Tillagning av måltider nära verksamheten ökar bland annat möjlighet för individanpassning, minskar 

mängden matsvinn och skapar bättre förutsättningar för att kunna använda måltiderna i den 

pedagogiska verksamheten.  

Merkostnader för att bemanna ett tillagningskök enligt ökat behov och krav uppkommer totalt till 

255 000 kr per år (2017 års löneöversyn).  

Bakgrund 

Valet av måltider anpassas lättare till matgästen om maten tillagas på plats, vilket gör att omtyckta 

maträtter äts upp och genererar mindre matsvinn. Det är också lättare att minska mängden matsvinn 

när maten tillagas nära verksamheten då planeringen kan bli mer exakt. Detta beror på att antalet 

portioner kan anpassas efter antalet närvarande barn. Utöver de miljömässiga vinsterna finns även 

andra positiva mjuka faktorer med egen tillagning som till exempel att barnen får uppleva att maten 

de ska äta har tillagats på deras förskola/skola. Det är också lättare att ta tillvara på måltiden som en 

del i den pedagogiska verksamheten om maten tillagas nära verksamheten. Här finns en stor 

outnyttjad potential. Med hjälp av måltiden kan man jobba med ett flertal av läroplanens mål såsom 

att utveckla sin matematiska förmåga, förståelse för naturvetenskap och så vidare. 
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Kompetensförsörjning 

I dagsläget arbetar totalt 2,5 årsarbetare i de två mottagningsköken på Bullerbyns förskola och 

Sörgårdsskolan. Med ett tillagningskök ökar behovet av personal till 3 årsarbetare. En ökning av 0,5 

årsarbetare medför ökad behov av personalbudget med 210 000 kr per år (2017 års löneöversyn).  

Ett tillagningskök ökar kraven på kompetens hos kökspersonal. Det handlar inte enbart om att kunna 

laga mat från råvaror utan det är av stor vikt att kökspersonal kan behärska specialkosttillagning. Vi 

bör därför sträva efter att utbildade kockar arbetar i tillagningsköket. En validering av köksbiträden 

till kockar är därav en förutsättning för att kunna tillaga maten. Kostnader för att bemanna 

tillagningsköket med kockar istället för biträden innebär en ökad personalkostnad på 45 000 kr per år 

(2017 års löneöversyn). 

Livsmedelsupphandling 

Ett tillagningskök medför tillägg av ett stopp för våra leverantörer. Konsekvens av detta kan bli ökade 

kostnader från leverantör och även att små lokala aktörer har svårt att lägga anbud till oss.  

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/011 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport mars 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 38 

 

 















 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-04-25 § 2018/134 
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet 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 SIRIS rapport angående lärartäthet. Samt 
en genomgång om var vi är i processen med målen utifrån målkriterier, 
resultat och stödprocesser. 

 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/009 
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Budget 2019 – Prioriteringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Protokollsanteckning från arbetsutskottet 
S-gruppen deltar inte i beslutet i avvaktan på oppositionens kommande 
budgetförslag för 2019. 
  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till politiska 
prioriteringar 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 2017. Barn och utbildningsnämnden har god ekonomi där 
det samlade resultatet har följt budgeten. Budgetföljsamheten för varje 
program och enhet har mer att önska varför vi inför kommande budgetår 
måste vi utveckla vår budgetprocess.  
Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på 
arbetsmiljö, lokaler och kompetensförsörjning. Detta för att säkra framtiden 
och att bibehålla de goda skolresultaten. Vi har en hög effektiv inom 
verksamheten där vi för de flesta ekonomiska nyckeltal ligger lägre än riket. 
Med årets försämrade skolresultat behöver en översyn göras gällande 
resursfördelning per verksamhet, rektorsenhet och även klassnivå. En tydlig, 
transparent modell för mål och resultatstyrning med stor delaktighet från 
medarbetare och medborgare blir en kritisk framgångsfaktor.  
Vårt absoluta mål är att varje barn/elev/studerande alltid ska ges de bästa 
förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. 
Förvaltningschefen informerar om de största utmaningarna, nuläge, 
riskområden, förslag på politiska prioriteringar. 
Christer Holmgren (M) föreslår att en förstärkning av elevhälsan bör ingå i 
de politiska prioriteringarna. 
 
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 
 
Förslag till beslut 
. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/004 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 188 – 222/2018 
Rektor 7 nr. 7 - 9/2018 

 

 

  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 2018/003 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. KF 2018-03-26 § 40 – Medborgarförslag – Ge utbildad personal i 
förskolan tillsvidaretjänster, dnr. 2017/154–11 

2. KF 2018-03-26 § 41 - Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet dnr. 
2015/147–8  

3. . 
4. . 
5.  










	bun 180328- 1a sid
	bun 180425 - Ekonomi – Uppföljning mars 2018
	2018 Utfall mars underlag till powerpoint
	bun 180425 - Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i skolorna
	Ingen halvfabrikat i skolorna
	2017.271.1 medb.
	2017.271.2
	bun 180425 - Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
	remiss samverkan psykologer
	länsövergripande.....
	bun 180425 - Information från skolans verksamhetschef
	bun 180425 - Lokalplan - revidering
	20180418 Investeringar lokalplan BUN
	20180418 Tidplan lokalplan BUN
	bun 180425 - Tillagningskök Bullerbyn-Sörgårdsskolan
	Tjänsteskrivelse tillagningskök
	bun 180425 - Elev och barnomsorgsituationen
	Elev- och barnomsorgsrapport april
	bun 180425 - Mål och uppföljning
	bun 180425 - Budget 2019
	bun 180425 - Delegationärenden
	bun 180425-  Information och övriga frågor
	2015.147.8 - Medborgarförslag - Skolbarnens säkerhet
	2017.154.11 -Medborgarförslag - ge utbildad.

