
 

KALLELSE 
Datum  Sida 
2017-08-23 
 

 1(1) 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde 
 

 
Tid: onsdag 2017-08-30  klockan 14:00   
 
Plats: Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd, majoriteten träffas i 
nämndrummet och oppositionen i Stinsen (bun förvaltningen) 13:00  
 
 

 

Jenny Larsen  
Ordförande Elsebeth Sandén 
 Sekreterare 
 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Atcha Adinda (L)  
Tid och plats för justering:  bun förvaltningen måndag 2017-09-04 
 
1. Rapport från elevers resa till LUNE, Lund 
2. SKA redovisning (bun § 48) 
3. Ekonomi – uppföljning juni – juli 2017 (au § 67) 
4. Resursfördelning (au § 69) 
5. Arbetsmiljö (au § 70) 
6. Elev- och barnomsorgssituationen (au § 71) 
7. Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten (au § 72) 
8. Medborgarförslag - Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster (au 

§ 73) 
9. Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare (au § 74) 
10. Fenix gymnasium antagningar (au § 76) 
11. Delegationsärenden 
12. Information och övriga frågor  
 
 
 
 
 
  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/  

 

                                  

                                                                     1.                                                                                                                                                                        
Rapport från elevers resa till LUNE, Lunds universitets 
Naturvetarshow 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
?, pedagog, ?, elever från ? medverkar och redovisar för nämnden om sitt 
besök på Lunds universitets Naturvetarshow.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/010  
 
 
 

                                                                           2.                                                                                                                                                                                                                                                     
SKA redovisning             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
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.  
 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef, redogör för det som inte kom 
med på mötet i maj. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 48 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/009  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                             3.                                               
Ekonomi – Uppföljning juni - juli 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser. Informerade om att 
förvaltningsekonomen Karin Sultan har gått på föräldraledigt och att Lisbet 
Bärenholdt vikarierar på 70 %. 
Förvaltningen diskutera med utskottet uppdraget som kommit från 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 116. Det gäller åtgärdsplaner för att få 
budget i balans som ska redovisas i september. Ärendet återkommer i 
september. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 67 Beslut: 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
Åtgärdsplanen för att få budgeten i balans återkommer till utskottet i 
september 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/009  
 
 
 

                                                                 4.                                                                     
Resursfördelning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut  
Föreslå nämnden att anta tjänsteskrivelsen som sitt egna förslag gällande 
resursfördelning till Kommunstyrelsen och budgetberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört en översyn av den nuvarande 
resursfördelningen.  
I en växande verksamhet får en missvisande resursfördelningsmodell stor 
negativ betydelse. Därför föreslår förvaltningen att Kommunstyrelsen och 
budgetberedningen ser över och anpassar fördelningsmodellen till de 
faktiska kostnader som nämnden har för sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 69 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/008  
 
 
 

                                                                    5.                                                                           
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Redogör 
status på åtgärder som genomförts under sommaren: 
Hjortsjöskolan: Entré för år 3, träskolan - omslipning av golv, skolhälsan - 
flyttad till expeditionen, idrottsalen, ventilationen planering pågår. 
Hoks skola – modulskola, Fenix – överhörning, Gamla Sörgårdsskolan, 
Svenarums skola - toaletter, utökning och renovering, Klevshult - klassrum i 
före detta biblioteksfilial, Fågelforsskolan -bibliotek, musiksal mm 
omflyttning, ventilation F-3 samt solskydd förskolor. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 70   
 
 
   

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/011  
 
 
 
                                                                                        

                                                                         6.                                          
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 nämnden. Fler 
ettåringar i förskolan i år än tidigare år. Totalt 3 % fler elever i höst jämfört 
med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport augusti 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 71 
 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/125  
 
 
 

                                                                        7.                                                                 
Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att yttra sig kring motionen till 
Kommunfullmäktige enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att Kommunfullmäktige besluta om att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av 
Kommunfullmäktige. 
 
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttranden senast 
den 8 september 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss och motion 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 52 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 72 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/154  
 
 
 

                                                                                8.                                                                                                                                          
Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att yttra sig till Kommunfullmäktige enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-04-18 till Kommunfullmäktige. 
Ett förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i 
förskolan tillsvidaretjänster. 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och personalenheten 
för yttrande senast den 6 oktober 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 63 
Medborgarförslaget med remiss  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 73 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/061  
 
 
 

                                                                       9.                                                                                                              
Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att svara revisorerna enligt förvaltningens 
förslag. Samt att ärendet återkommer till utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av rektors roll som pedagogisk ledare i Vaggeryds kommun. 
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer.  
 
Revisorerna önskar barn- och utbildningsnämndens svar på 
rapport/skrivelsen senast 2017-10-01. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 65 
Deloitte granskning  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 74 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 





















































  

Datum  Beteckning/Dnr Sida 
2017-07-11 nr.2017/061 1(1) 

 

Handläggare 
Carina Sandberg 
Direkt Tfn. 0370-67 84 25 
 
 

 
 

 
 
 
Svar på Deloittes granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 
 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun haft ett uppdrag att 
granska rektors roll som pedagogisk ledare. Revisionsfrågan var huruvida barn och 
utbildningsnämnden bedriver en verksamhet så att rektors roll som pedagogisk ledare 
säkerställs och möjliggör en ändamålsenlig verksamhet. 
 
Granskningen visade på ett flertal iakttagelser och de lämnade några rekommendationer. 
Samtliga rekommendationer arbetar förvaltningen med i olika stor omfattning. Det var således 
inget utvecklingsområde som tillkom utifrån det vi redan känner till och arbetar med på olika 
sätt. Utvecklingsarbetet med de rekommenderade områdena kommer att fortgå. 
 
Viktigt att notera är deras analys av att Vaggeryds uppnådda kunskapskrav är bättre än 
förväntat med hänsyn till sociala förutsättningar. När vi sätter det i relation till att kostnaderna 
för elevhälsan och undervisningskostnaderna har minskat för varje år sedan 2013 är det ett 
tecken på hög effektivitet. Lärartätheten är lägre i jämförelse med jämförelsegruppen men vi 
har en högre andel lärare med pedagogisk examen. Den höga andelen lärare med pedagogisk 
examen är ett område som vi ser att vi inte kommer att kunna behålla framöver. 
 
Sammanfattning:  
Svaret på revisionsfrågan är att de har gjort en sammanfattande bedömning som visar att barn 
och utbildningsnämnden i huvudsak bedriver verksamhet så att rektors roll som pedagogisk 
ledare säkerställs och möjliggör en ändamålsenlig verksamhet. 
 
 
 
Carina Sandberg 
Bitr. Förvaltningschef 
Barn och Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 87 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
bun@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/207  
 
 
 

                                                                              10.                                        
Fenix gymnasiums antagningar             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om antagningarna till höstterminen på Fenix 
KKC. 133 elever antas vilket motsvarar 65 % av de sökande.  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/004  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                         11. 
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 281 - 380/2017 
Fenix KKC nr. 7 – 8/2017 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 §  2017/003  
 
 
 

                                                                         12.                                                                                                                                                                                                       
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Skrivelse om skolskjuts 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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