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                    Atcha Adinda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 26 september 2018 klockan  
14:00 – 16:45 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande 
Anita Chestersson (S) ersättare för Roger Ödebrink (S)  
Christer Holmgren (M)  
Camilla Olsson (KD) ersättare Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Patric Ahlberg (S) ersättare för Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Thore Olsson (L) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C) §§ 62-67, 69 
Valter Hagström (SD)  
Christina Karlsson (S) ersättare för Ida Philip (C) §§ 68, 70-76 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Klas Gustafsson (-), Jan-Olof Svedberg (SD) 
Johnny Johansson, lokalstrateg § 69 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef, sekreterare 
 

  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, fredag 2018-09-28 §§ 62 - 76 
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Sekreterare   

 
 

                     Per-Erik Lorentzon
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
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Ekonomi – Uppföljning augusti 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport - augusti 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 § 72 
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Ekonomi – Uppföljning januari - augusti 2018 - 
delårsbokslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta förvaltningens förslag till delårsrapport 2018. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till 
delårsbokslut efter redaktionella ändringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
20 september 2018 ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret 
med möjlighet att göra redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 73 
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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 utskottet.  
 
Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskola, informerar om: 
Bullerbyns förskola – matsal och kök påbörjat. Förskolan beräknas vara klar 
1 december 2018. 
Organisationen – Jenny Andersson vikarierar som förskolechef. Tjänsten 
kommer utannonseras på nytt. 
Utmaningen att locka fler förskollärare till kommunen fortsätter.  
Även om barnomsorg på obekväma tider. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport september 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 § 75 
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Målkarta  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta förvaltningens förslag till målkarta och broschyr. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till målkarta 
och broschyr för att användas i verksamheten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om broschyren om målkartan. Den är nu klar 
för att gå för tryckning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 66 under mål 
och uppföljning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 § 79 
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JO anmälan - sekretess              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställa sig bakom yttrandet. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg, redogör om en inkommen Jo anmälan. 
samt ger ett förslag till yttrande. Ärendet är ett sekretessärende. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11 § 85. 
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Bordlägga ärendet. 
 
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. 
 
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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 66 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 77 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Deloittes rapport – kvalitetsuppföljning i grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta förvaltningens svar till Deloitte AB samt delge Kommunfulläktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till svar till 
Deloitte AB samt delge Kommunfullmäktige. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun fått 
uppdraget att granska kvaliteten i grundskolan. 
Revisionsfrågan var om barn- och utbildningsnämndens styrning, 
uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan ändamålsenligt med tillräcklig 
intern kontroll.  
Svar från Deloitte: Vår sammanfattade bedömning är att barn- och 
utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i 
grundskolan är ändamålsenligt med tillräcklig intern kontroll. 
Deloitte lämnar i sin rapport iakttagelse och rekommendationer. 
  
Beslutsunderlag 
Deloittes rapport 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 79 
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Lokalplan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta förvaltningens förslag till ordning och prioritering i lokalplanen för 
perioden 2018-22 att presenteras för budgetberedningen 4/10 2018 
Förespråka att ny skola Vaggeryd delas och placeras på Götafors och 
Fridhem. Vilket innebär att:  

- Slättens förskola byggs ut med två avdelningar (ersättning Götafors 
förskola) 

- Götafors byggs ut för 8 klasser F-3 (idag 4 klasser) 
- Nybyggnation av skola på Fridhem 2p F-3 
- Hjortsjöskolan F-6 blir 4-6 

När beslut tagits kring investeringsbudgeten i fullmäktige, återkommer 
ärendet om förslag till revidering av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
20160530.  
 
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. Presenterar ett omarbetat förslag. 
 
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 
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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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 63 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 79 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
förvaltningen jobbar vidare med det lagda förslaget. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 § 70 2018/191 11,12    

 

 

 

                                                                    

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med frågan när det är aktuellt för 
utveckling av verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår 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). 
 
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 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 § 70 2018/191 11,12    

 

 

 

                                                                    

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

tillvägagångssätt för att undvika de problem som förvaltningen belyser.  
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 208-06-12 § 54  
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-27 §53  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 67 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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Skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Att barn- och utbildningschefen är tillika skolchef i Vaggeryds kommun. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn och utbildningschefen är tillika skolchef i 
Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef 
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som 
fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar 
alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och 
fritidshemmet. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller 
för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och 
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att 
alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I 
stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är 
en markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs. 
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa 
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
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bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är 
ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt  
Forts. § 81 
med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att 
utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande 
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen. 
 
Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för 
skolan. 
 
Vaggeryds kommun är en mindre kommun där barn och utbildningschefen 
redan idag i flera sammanhang benämns som skolchef. Därför föreslår 
förvaltningen att barn och utbildningschefen är tillika skolchef i Vaggeryds 
kommun.   
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 69 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 81 
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Revidering av miljöprogrammet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Genomföra de åtgärder som anges i reviderade miljöprogrammet period 
2018-21. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta om de åtgärder som nämnden 
avser att utföra under det reviderade miljöprogrammets period 2018 – 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat miljöprogram del 2 (mål och strategier) beslutades av 
kommunfullmäktige 2018-04-23 §62. Under hösten 2018 del 3 
(handlingsplan) beslutas. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som 
kommunkoncerner ska genomföra för att uppnå miljömålen. Respektive 
nämnd och styrelse beslutar om sina åtgärder. 
Tabell 1 - finns de åtgärder som Barn- och utbildningsnämnden föreslås 
besluta för att uppnå beslutade miljömål. 
Tabell 2 – framgår vilka åtgärder som föreslås utgå ur det reviderade 
miljöprogrammet. Bilagt finns de åtgärder som Barn- och 
utbildningsnämnden föreslås åta sig i sin helhet. 
De åtgärder som föreslås utgå finns i tidigare miljöprogram 2014–2017 
(finns på intranätet) samt i tillägget till miljöprogram. Både nya, ändrade 
och borttagna är förankrade med förvaltningschef och miljösamordnare. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 7  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 11 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 8 
Revidering miljöprogrammet 
Tillägg till miljöprogram 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 82 
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Vitesföreläggande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Att i två fall vitesförelägga vårdnadshavare med vardera 10.000:-.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utrett elevernas situation i skolan.  
Vårdnadshavarna vitesföreläggs i syfte att dessa ska bidra till att eleverna 
fullgör sin skolplikt. 
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Sammanträdesplan 2019                                       
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna sammanträdesplan för 2019, notera att dagarna i mars och 
oktober är heldagar. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna sammanträdesplan 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret vill att nämnden ska lämna in en preliminär plan 
för sammanträde för 2019 senast 29 oktober. 
Förvaltningen presenterar förslag på datum för barn- och 
utbildningsnämnden. 
Ärendet diskuteras på utskottet. Justera förslaget innan nämnden utifrån 
dagens diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2019 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11§ 84 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 318 – 461/2018 
Rektor 7 nr. 11/2018 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. KF 2018-06-25 § 109 – Riktlinjer för ekonomistyrning (bun 
2018/009–27) 

2. KF 2018-06-25 § 110 – Strategisk plan och budget (bun 2018/009–
28)  

3. KF 2018-06-25 § 107 – Budgetuppföljning (bun 2018/009–29)  
4. Rektor för vuxenutbildningen har sagt upp sig 
5. Positiv utveckling på Svenarums skola 
6. Förslag till verksamhetsbesök på Hjortsjöskolan i oktober där vi får 

en överblick av de olika byggnaderna på skolområdet samt inblick i 
den pedagogiska verksamheten. 
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