
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 1(14) 
  

 
                                        

                   Gunnel Elg                        
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret. Skillingaryd, 22 februari 2017 klockan 14:00 
– 17:00 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Linnea Graab (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP) §§ 12 – 16, 14:00 – 16:15 
Sune Toftgård  (C) ersättare för Malin Rehnstedt (MP) §§ 18 – 23 
Ida Philip (C) 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Sune Toftgård (C) §§ 12 – 16, Anita Chestersson 
(S),  Jan-Erik Aronsson (SD), Patric Ahlberg (S) och Klas Gustavsson (V)  
Carina Sandberg, tf. förvaltningschef 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 12 - 16  
Ann-Margreth Johansson, verksamhetschef förskola §§ 16 - 18 
Susanne Smedberg, SACO representant 14:00 – 16:45 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2017-02-27, § 12 - 23 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 1(14) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-02-22 
 

Paragraf  
12 - 23 

Anslaget sätts upp 2017-02-28 Anslaget tas ner  
2017-03-22 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 12  2 
 
 
 
 
Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
11.  Länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala 
och fysiska hälsa 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
11.  Länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala 
och fysiska hälsa 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 13 2017/071 3 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Remida 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ärendet utgår och återkommer 2017-03-29 på barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning  
Information från Remida. 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 14 2017/009 4 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                            
Ekonomi – uppföljning januari 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärende 
Utredaren en ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser. Preliminära siffror då budget är inte inlagd i 
systemet fullt ut. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 12 
Preliminär ekonomirapport januari 2017 
 
 
 
  
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 15  2017/010 5 
 
 
 

         
Ekonomi – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen 2016 (se bilaga). 
Föreslå Kommunstyrelsen att bevilja kompensation för 64 fler elever än 
budgeterat på fritidshemmen. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet beslutade att godkänna lämnad information och att ärendet 
återkommer för beslut i nämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2016 ska inlämnas 
till ekonomikontoret senast den15 februari. Dokumentet skall omfatta 
nämndens ekonomiska resultat, verksamhetens måluppfyllelse, nämndens 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål, personal och samt 
sifferredovisning på delprogramsnivå och nyckeltal.  
Nämndens bokslut samt de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar 
och särskilda uppföljningar utgör underlag för verksamhetsberättelsen.  
Nämnden har möjlighet att revidera redovisningen efter sammanträdet 
2016-02-22. 
Tf. förvaltningschefen visar en power point presentation som hon kommer 
att använda för redovisning till budgetberedningen fredag 24 februari. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 13 
Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna bokslut och 
verksamhetsberättelsen 2016. 
Samt föreslå Kommunstyrelsen att bevilja kompensation för 64 fler elever 
än budgeterat på fritidshemmen. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 16 2017/008 6 
 
 
 

                                                                                                                                              
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Protokollsanteckning 
Atcha Adinda (L) vill att nämnden ska begära från kommunledning att 
statsbidrag som inkommer till kommunen gällande asylsökande ska 
användas för att åtgärdar verksamhetens ökade behov. Ett exempel är 
Hok/Svenarums skolas toaletter och klassrum. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredaren presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Information 
om återkopplingen från Arbetsmiljöverket. Representanter var i Vaggeryds 
kommun under vecka 5 för uppföljning. Protokollen har inte kommit ännu. 
Ärendet diskuteras. Det krävs nya lokaler för det utökade elevantalet, som 
medför sämre arbetsmiljö för elever och personal.   
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 15 
 
 
 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 17 2017/011 7 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                   
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.  
Verksamhetschefen för förskolan informerar om dagsläget. Köerna växer till 
barnomsorgen. Hon påpekar att det är viktigt att politiken trycker på alla 
håll för snabbare utbyggnad.  
Just nu är det störst tryck på Hok/Svenarum.  
I Vaggeryd blir det mindre tryck när förskolan Petersborg öppnat. Där vill 
hon återpåpeka att Petersborg är bara ett provisorium – utan utegård. 
Önskvärt att få till den nya förskolan i Vaggeryds tätort snabbt. Den fylls 
direkt av barn från 2 avdelningar inne på Fenix och paviljongen. Sedan är 
frågan om vad placerade barn på Petersborg ska ta vägen? 
Tf. förvaltningschef informerar om dagsläget om barnomsorg på obekväm 
arbetstid. 
Gunnel Elg (KD) påpekar vikten att nämnden är tydliga till 
Kommunstyrelsen av behoven om fler förskoleplatser.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 16 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 18 2016/243 8 
 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                  
Förskolan i Hok 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ärendet bordläggs till arbetsutskottet 2017-03-07. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för dagens situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok.  
Tf. förvaltningschef informerar om dagsläget. Ärendet får bordläggas till 
arbetsutskottet i mars.   
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att komplettera utredningen till nämnden för ett 
inriktningsbeslut 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att ärendet bordläggs till arbetsutskottet 
2017-03-07. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 19 2016/270 9 
 
 
 

                                                                                                                                              
Granskning av upphandlingsprocessen            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad yttrande från kommunledningen.  
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad yttrande från 
kommunledningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har blivit granskad av Deloitte gällande upphandlingsprocessen.  
Kommunledningen har till Kommunstyrelsen lämnat ett yttrande som 
omfattar alla nämnder. Tf. förvaltningschefen om de föreslagna 
rekommendationer och iakttagelse samt planerade åtgärder i yttrandet.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens yttrande på revisionens granskning daterad 2017-01-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 20 2017/037 10 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Granskning av ansökan om ersättning 
från Migrationsverket     
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna förvaltningens svar till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av ersättning från Migrationsverket. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats I rapportens sammanfattning finns 
iakttagelser och rekommendationer.  
Revisorerna vill ha svar på skrivelsen senast 2017-03-09 från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningen  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 20  
Tjänsteskrivelse med förvaltningens svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden med bifall av Roger Ödebrink (S) föreslår nämnden godkänna 
förvaltningens svar till revisorerna. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-23 § 21 2017/072 11, 12 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Länsövergripande samverkan kring barns och ungas 
psykiska, sociala och fysiska hälsa 
Godkänna förvaltningens svar till Kommunstyrelsen för vidare svar till 
Regionen i Jönköpings län (se bilaga). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan 
kommunerna i Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala 
och fysiska hälsa. 
Godkänna handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring barn och 
unga. 
Ställa sig bakom bilagan till överenskommelsen: Psykologansvaret för 
utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
Godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan 
kommunerna i Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala 
och fysiska hälsa. 
Godkänna handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring barn och 
unga. 
Ställa sig bakom bilagan till överenskommelsen: Psykologansvaret för 
utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Ärendebeskrivning  
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har reviderat 
2016-10-31, överenskommelsen mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Regionen för hur samverkan kring barn 
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa ska tillgodoses. 
Hälso- och sjukvård och barn- och utbildning har var för sig identifierat 
otydlighet i ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer 
inom Regionens specialistenheter vilket har lett till att det finns barn i vårt 
län som inte får eller fått hjälp i rätt tid. En bilaga till överenskommelsen är 
framarbetad för att klargöra ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan 
och psykologer inom Regionens specialistenheter.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-23 § 21 2017/072 11, 12 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Forts. § 21 
 
Målgruppen är barn och unga från och med förskoleklass till 18 år med 
misstänkt funktions-nedsättning som påverkar inlärning i skolan. 
Tf. förvaltningschef informerar nämnden om ärendet. Ärendet var inte känt 
hos förvaltningen förrän i fredags. Det finns på kommunledningen men inte 
på förvaltningen.  
Presenterar förslag på svar som är lika som andra kommuner i regionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna förvaltningens svar till 
Kommunstyrelsen för vidare svar till Regionen i Jönköpings län. 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 21 2017/004 13 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret - nr. 56 – 93/2017 
Rektor 7 – 1-6/17 
Fenix KKC nr. 1-3/17 
 
 
 
  
   

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 23 2017/003 14 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden – fyllnadsval 
efter Marcus Rombo (KD) dnr. 2017/001-1 

2. Kompletteringsbudget 2016 och 2017 till bun dnr. 2017/009-7 
3. Påminnelse om att nya förvaltningschefen Per-Erik Lorentzon börjar 

på måndag 27:e februari. 
 

Ordföranden informerar: 
1. Påminnelse att lämna in intyg om inkomst. Ska lämnas nytt varje år. 
2. Verksamhetsbesök innan bun sammanträdet 2017-03-29. Det 

kommer inbjudan. 
 

Övriga frågor  
Klas Gustafsson frågar om: 
Vem som kan svarar på fråga om anbuden gällande Bondstorp ombyggnad? 
Tf. förvaltningschefen hänvisar till upphandlingsenheten.  
Hur går det med återremissen gällande ny förskola i Vaggeryds tätort. Tf. 
förvaltningschefen svarar att ärendet kommer åter på arbetsutskottet 2017-
03-07. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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