
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 1(?) 
  

 
                                        

                    Linnea Graab                      
 
 
 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret. Skillingaryd, 31 maj 2017 klockan 14:00 – 
17:30 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Anita Chestersson (S) ersättare för Roger Ödebrink (S)  
Christer Holmgren (M)  
Thore Olsson (L) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Roger Antonsson (S) ersättare för 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) 14:00 – 16:35 §§ 48-53 
Malin Rehnstedt (MP) 14:00 – 16:15 §§ 48-49, ej på beslut § 50 
Klas Gustavsson (V) ersättare för Malin Rehnstedt (MP) 16:35 – 18:30 §§ 53 - 
59 
Ida Philip (C) 14:00 – 16:35 §§ 48-53 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Klas Gustavsson (V) 14:00 – 16:35 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Carina Sandberg, bitr. förvaltningschef  
Alexandra Brengdahl, förskolechef, och Peter Hansson, rektor, § 48 
Karin Sultan, ekonom och Lisbet Bärenholdt § 49   
Susanne Smedberg, SACO representant  
Marinette Hjelm, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, onsdag 2017-06-07 §§ 48 - 59 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Marinette Hjelm 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 1(?) 
  

 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-05-31 
 

Paragraf  
48 - 59 

Anslaget sätts upp 2017-06-08 Anslaget tas ner  
2017-07-03 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Marinette Hjelm 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 48 2017/010 2 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SKA redovisning             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKA - systematiskt kvalitetsarbete: 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef, inleder med presentation av 
samtliga skolledarnas sammanställning i ärendet. 
Peter Hansson, rektor och Alexandra Brengdahl, förskolechef informerar 
om sina resultat gällande verksamhetsmål.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 49 2017/009 3 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                          
Ekonomi – Uppföljning januari - april 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna resultatet efter första tertialet och prognos för helårsutfallet för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna resultatet efter första tertialet 
och prognos för helårsutfallet för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen hade inte någon prognos för helårsutfallet vid 
arbetsutskottet 2017-05-09. Detta för att ekonomisystemet inte stängdes 
förrän 2017-05-11. Därför beslutades det om ett extra utskott 2017-05-31 
klockan 11:00. 
Förvaltningen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet. Samt 
prognos för helårsutfallet. 
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport januari till april 2017 – ut på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 45 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170531 § 57 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-08  
Ekonomichefen, budgetberedning  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 50 2017/008 4 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställer sig bakom hanteringen av Arbetsmiljöverkens ärenden. 

 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom hanteringen av 
Arbetsmiljöverkens ärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Förvaltningschefen redogör för de två viten som Arbetsmiljöverket har 
kommit in till kommun med. Gäller Fenix överhörning och Hjortsjöskolans 
ventilation. Arbetsmiljöärenden som måste åtgärdas innan september. 
Förvaltningen tar på sig att svara åt kommunledningskontoret. 
Utredaren återkommer i juni och redogör den årliga sammanställningen från 
skyddsronderna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 46 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 51 2017/126 5 
 
 
 

                                                                                                                  
Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på 
Fågelforsskolan 6 - 9              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget att åtgärda 
arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9, då vi redan lämnat över 
äskanden för ändamålet till budgetberedningen. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet förordar nämnden att föreslå Kommunfullmäktige bifalla 
medborgarförslaget att åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-
9, då vi redan lämnat över äskanden för ändamålet till budgetberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-23 med förslag att 
Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel ska avsättas till att 
omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende 
ventilation/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9.  
 
Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och 
kommunledningskontoret, fastighetsenheten, för yttrande senast den 8 
september 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och medborgarförslag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 47 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-23  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-08  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 52 2017/152 6 
 
 
 

                                                                                                                 
Mål 2018           
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställa sig bakom förslagna mål. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslagna mål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen vill fortsätta samtalet om mål för 2018.  
SWOT – ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker 
finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett hjälpmedel att använda i 
arbetet med att nå målen. 
Förvaltningschefen går igenom målen, målsättningarna och 
sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 48 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 53 2017/011 7 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                        
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
Verksamhetschefen förskola informerar på utskottet om att nu är avdelning 
2 igång på Petersborg. Sammanställning inför hösten kommer att vara klart 
till nämnden 2017-05-31. 
  
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport maj 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 50 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 54 2017/124 8 
 
 
 

                                                                                                           
Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Lämna följande förslag till Kommunfullmäktige: 

• Gällande Åkers fritids – bifall till medborgarförslaget med 
motivering att det är den nu gällande organisationen. 

• Gällande Svenarums fritids – avslag till medborgarförslaget med 
motivering att dagens organisation fungerar bra och att det inte finns 
någon anledning att ändra detta. 

 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att lämna följande förslag till 
Kommunfullmäktige: 

• Gällande Åkers fritids – bifall till medborgarförslaget med 
motivering att det är den nu gällande organisationen. 

• Gällande Svenarums fritids – avslag till medborgarförslaget med 
motivering att dagens organisation fungerar bra och att det inte finns 
någon anledning att ändra detta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 
 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 8 september 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och medborgarförslag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 51  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-08  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 201-05-31 § 55 2017/137 9 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings 
läns budget 2018         
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ställer sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 2018. 
 
Förslag till beslut   
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till 
Mediacenters budget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters 
Jönköpings läns direktions förslag för budget 2018.  Mediacenter önskar 
medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslaget senast 
2017-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Överlämning från kommunledning 
Mediacenter Jönköpings läns budget 2018 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 53 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-08  
Mediacenter, Kommunstyrelsens 
tjänstemannaberedning 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 56 2017/146 10 
 
 
 

                                                                                                            
Rektorsorganisationen från höstterminen 2017              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna rektorsorganisationen från höstterminen 2017.  
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna rektorsorganisationen från 
höstterminen 2017.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om hur rektorsområdena organiseras från 
höstterminen 2017. Detta är ett genomförande av Kommunfullmäktiges 
beslut om stadieindelning. Samt att rektor 8 även kommer att ha ansvar för 
introduktionsprogram på gymnasiet och skola för nyanlända flyttar till lokaler 
på Fenix. 
 
Beslutsunderlag 
Organisation för grundskolan från 2017-08-01 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-09 § 54 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden  2017-05-31 § 57 2017/151 11 
 
 
 

                                                                                                     
 
Ansvarig för bestämmelsen Lex Maria 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Utse Margaretha Kristiansen, skolsköterska och medicinskt ansvarig, som 
Lex Maria ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden utse Margaretha Kristiansen, 
skolsköterska och medicinskt ansvarig, som Lex Maria ansvarig för Barn- 
och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Ärendebeskrivning  
Lex Maria kallas en bestämmelse i patientsäkerhetslagen, den tillämpas på 
sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Inom Barn och utbildningsnämndens verksamhet handlar det om Elevhälsa. 
Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen inom skolhälsovårdens 
kvalitetssystem (SOS 2005:12). Personalen skall snarast rapportera 
incidenter, felbehandlingar och andra avvikelser som har betydelse för 
patientsäkerheten till medicinskt ansvarig även om ingen kommit till skada. 
Vid avvikelsehanteringen skall beslutas om händelsen och också anmälas 
till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
Vårdgivaren skall utse befattningshavare som skall svara för att anmäla till 
Socialstyrelsen enligt SOSFS 2005:28 och tillse att erfarenheterna i Lex 
Maria utredningarna används i det förebyggande riskhanteringsarbetet (SOS 
2005:12). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 30 § får verksamhetschefen 
uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 
Lag (1996:787).   
För elevhälsan föreslås Margaretha Kristiansen, skolsköterska och 
medicinskt ansvarig, som Lex Maria ansvarig för Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-06-08  
M Kristiansen, VC skola 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 58 2017/004 12 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 182 - 230/2017 
Rektor 7 nr. 12-16/17 
Fenix KKC nr. 6/17 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 59 2017/003 13 

 
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande förvaltningschef  
Uppdaterat ”Information om regler och bestämmelser för att erhålla 
kommunalt bidrag ”barnomsorgspeng” till fristående förskola/fritidshem 
samt pedagogisk omsorg” utifrån allmänna råd (dnr.2017/176). 
 
Förvaltningschefen informerar 

1. KF 170424 § 57 – Bun – minskade intäkter vid delad 
kostorganisation (dnr. 2016/244-7) 

2. KF 170424 § 54 – Revisionsberättese för 2016 (dnr. 2017/009-29) 
3. KF 170424 § 55 – Årsredovisning och bokslut avseende 

verksamhetsåret 2016 (dnr. 2017/010-6) 
4. KF 170424 § 56 - Miljöredovisning 2016 för Vaggeryds kommun 

(dnr. 2017/010-7) 
5. KF 170424 § 58 – Bun – begäran om kompensation för fler elever i 

fritidshemmen (dnr. 2017/010-8) 
6. KS 170510§ 94 – Revisionsrapport – Granskning av ansökan om 

ersättning från Migrationsverket (dnr. 2017/037-7) 
7. KS 170510 § 100 – Ansökan från VFG (dnr. 2017/073-6) 
8. KS 170519 § 101 – Ansökan från ThorenGruppen – utökning (dnr. 

2017/075-6) 
9. KS 170510§ 102 - Ansökan från ThorenGruppen – nyetablering 

(dnr. 2017/079-6) 
10. KS 170510 § 86 – Projekt Från förskola till jobb (dnr. 2017/119-5) 
11. Inbjudan från Skolverket, Erbjudande om stöd till 

verksamhetsutveckling för nyanlända elever i Stockholm. 
12. Skolenkäten ht-16, förskola-skola 
13. Stora bekymmer med rekrytering av personal 
14. Paviljongen i Hok 
15. Personalsituationen på förvaltningen. 

 
Övriga frågor. 
Klas Gustavsson ville ha information om budgetarbetet. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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