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 Utdragsbestyrkande 

  

 
                                        

                  Sonia Andersson Tencic 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 25 april 2018 klockan 14:00 –  
16:35 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Christina Karlsson (S) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Thore Olsson (L) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Anita Chestersson (S) ersättare för Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
Karin Sultan, ekonom § 30 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 31–32 
Katharina Friberg, verksamhetschef skolan § 33  
Johnny Johansson, lokalstrateg §§ 33 – 35 
Susanne Smedberg, SACO representant 
 

Justeringens plats  
och tid 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, onsdag 2018-05-02 §§ 30 - 40 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerande 
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 Utdragsbestyrkande 

  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-04-25 
 

Paragraf  
30 - 40 

Anslaget sätts upp 2018-05-03 Anslaget tas ner  
2018-05-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
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Ekonomi – Uppföljning mars 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen ger en månadsredovisning 
beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 32 
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2018-05-03  

Delgivning KF, P Lindegren-Österholm, 
beslut och tjänsteskrivelse

 

Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i 
skolorna 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Avslå medborgarförslaget.  
 
Reservation 
Malin Rehnstedt (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
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  
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2018-05-03  

KS beslut och tjänsteskrivelse 
 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att med 
bakgrunden av tjänsteskrivelsen godkänna samverkansavtal utifrån de 
förslag till förändringar som lämnats för samverkansavtalet.  
 
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 
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Information från skolans verksamhetschef 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
Avtackar Katharina Friberg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolans verksamhetschefen Katharina Friberg gör sin sista dag som 
verksamhetschef på fredag. Av denna anledning är hon inbjuden för att 
berätta om sitt arbete och förskolan/skolans utveckling under hennes alla år. 
 
Ordföranden och vise ordföranden tackar för alla år och det goda 
samarbetet. Blir avtackad med ett stort tack och en blomma. 
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2018-05-04  

KS med den reviderade lokalplanen
 

 

Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta förvaltningens förslag till reviderade lokalplanen som svar på det 
uppdraget bun delgavs i samband med strategisk plan och budget 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att revidera fullmäktiges beslut 2016-05-30 
§050 punkt 1–8 med: 

1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
Åker ska vara F-3 skolor  

2. Hoks skola ska vara en F-6 skola  
3. I södra Vaggeryd ska en ny F-6 skola byggas  
4. Hjortsjöskolan ska vara en F-6 och 7–9 skola  
5. Sörgårdsskolan ska vara en F-6 skola  
6. Götafors skola ska vara en förskola  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen.  
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 reviderade lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 § 36 beslut: ställa  
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2018-05-04  

KS med den reviderade lokalplanen
 

 

Forts. § 34 
sig bakom den reviderade lokalplanen. Beslut tas av nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden med bifall av Roger Ödebrink (S), Christer Holmgren (M) och 
Atcha Adinda (L), föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till 
reviderade lokalplanen som svar på det uppdraget bun delgavs i samband 
med strategisk plan och budget 2018. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att revidera fullmäktiges beslut 2016-05-30 
§050 punkt 1–8 med: 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och   
Åker ska vara F-3 skolor 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola  
3. I södra Vaggeryd ska en ny F-6 skola byggas  
4. Hjortsjöskolan ska vara en F-6 och 7–9 skola  
5. Sörgårdsskolan ska vara en F-6 skola  
6. Götafors skola ska vara en förskola  
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Tillagningskök Bullerbyn/Sörgårdsskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Tillagningskök vid Bullerbyn/Sörgårdsskolan startar från och med 2019-01-
01 
 
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 
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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 mars 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 38 
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
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 SIRIS rapport angående lärartäthet och 
elevantal på grundskola och gymnasiet. Samt en genomgång om var vi är i 
processen med målen utifrån målkriterier, resultat och stödprocesser. 
Målkartan presenteras. 

 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
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Budget 2019 – Prioriteringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställa sig bakom förslaget till politiska prioriteringar 2019 samt 
investeringar 2019–2022. 
 
Protokollsanteckning  
S-gruppen deltar inte i beslutet i avvaktan på oppositionens kommande 
totala 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: 1 – medel för att göra en 
långsiktig satsning kring ökad måluppfyllelse genom en satsning på digitala 
verktyg, 2 - medel för att göra en långsiktig satsning kring ökad 
måluppfyllelse med ett extra fokus på matematik, 3 - medel till en 
förstärkning av elevhälsan utifrån de senaste årens ökning av elevantalet. 
Dessa medel ingår inte i nuvarande resursfördelningsmodell, 4 - medel till 
en ökad driftskostnad för tillagningskök, 5 - medel för ökade driftskostnader 
lokalkostnader kopplat till färdigställda investeringar under 2018. 
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Forts § 38 
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 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 188 – 222/2018 
Rektor 7 nr. 7 - 9/2018 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
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  

 
Ordföranden informerar 

1. Preliminär intagning till Fenix 2018. Handelsprogrammet hade inga 
sökande så den startar inte till hösten 2018. 

 
Thore Olsson frågar om tillsättning av 1:e lärare. Förvaltningschefen svarar: 
Detta är styrt av statliga bidrag. Är tidsbegränsade och riktade för specifika   
skolutvecklingsområde. Sedan har vi lärarlönelyftet som är personligt 
riktade. Detta driver förvaltningen för att permanenta.  
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