
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 1(14) 
  

 
                                        

                    Atcha Adinda 
 
 
 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 30 augusti 2017 klockan 14:00 
– 17:00 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande 
Christer Holmgren (M)  
Anna Vingrahn (KD) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Anita Chestersson (S) ersättare för Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Andreas Orre (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Patric Ahlberg (S) ersättare för Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP) §§ 68 – 69 och 72 kl. 14:50 – 16:20 
Klas Gustafsson (V) ersättare för Malin Rehnstedt (MP) §§ 65 – 67, 70 – 71, 73 - 
76 
Ida Philip (C)  
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Klas Gustavsson (V) §§ 68 – 69 och 72 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef §§ 65 – 66 
Emelie Åsberg, pedagog, Susan Nuygen 8 B och Tobias Sjölin 8 C elever, alla 
från Hjortsjöskolan § 65 
Susanne Smedberg, SACO representant 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2017-09-04 §§ 65 - 76  
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-08-30 
 

Paragraf  
65 - 76 

Anslaget sätts upp 2017-09-05 Anslaget tas ner  
2017-09-27 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 65 2017/229 2 

 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                             
Rapport från elevers resa till LUNE, Lunds universitets 
Naturvetarshow 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämna information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Emelie Åsberg, pedagog på Hjortsjöskolan, Susan Nuygen 8 B och Tobias 
Sjölin 8 C elever från Hjortsjöskolan medverkar och redovisar för nämnden 
om sitt besök på Lunds universitets Naturvetarshow. I år satsade Fågelfors 
skola och Hjortsjöskolan på att 8:orna skulle få åka. Så under skolans första 
vecka var 8:or från båda skolor i Lund. 
Exempel på syften för att delta: skapa intresse för NO ämnen, se experiment 
som inte är möjligt att göra på skolorna, skapa gemmenskap med 
klasskamarterna och möjlighet att göra något tillsammans för de båda 
skolorna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämna information. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 66 2017/010 3 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SKA redovisning             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKA - systematiskt kvalitetsarbete redovisning i maj: 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef, inledde 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. Det gällde verksamhetsmål för rektorsområdena 5 – 7 
samt gymnasiet och gymnasiesärskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 § 48 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 67 2017/009 4 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                            
Ekonomi – Uppföljning juni - juli 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
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. 
Christer Holmgren (M) understryker från femklöverns sida att de är mycket 
tillfreds med att efter justeringar en prognos på 106 000 kronor.  
Roger Ödebrink (S) önskar att till nästa sammanträde få se ett beslut att bun 
får ersättning för fler antal barn i förskolan i bokslut. 
 
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 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Resursfördelning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta tjänsteskrivelsen som sitt egna förslag gällande resursfördelning till 
Kommunstyrelsen och budgetberedningen (se bilaga). 
 
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 
 
 

2017-09-05  
KS o budgetberedningen tillsammans 
med tjänsteskrivelsen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 69 2017/008 6 
 
 
 

                                                                                                                                               
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
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 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 70 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. 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 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 71 2017/125 8 
 
 
 

                                                                                                                                         
Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen bifalla motionen.  
Ärendet återkommer till nämnden efter beslut i Kommunfullmäktige.  
 
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.  
 
Ärendet diskuteras. Nämnden är positiv till att förvaltningen arbetar vidare 
med kvalitetsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och motion 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 52 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 72 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) med bifall av Atcha Adinda (L) föreslår att nämnden 
bifaller motionen och att ärendet återkommer till nämnden efter beslut i 
Kommunfullmäktige.  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-09-05  
KF med förvaltningens förslag 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 72 2017/154  9,10 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen att delvis bifalla medborgarförslaget. 
Ställa sig bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds 
kommun inrättar traineetjänster inom förskolan med mål att dessa skall vara 
utbildade förskollärare inom fem år.  
 
Reservation 
Roger Ödebrink (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagda 
förslag. 
Ida Philip (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagda förslag. 
 
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.  
Ärendet diskuteras. 
 
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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet. 
Ordföranden föreslår nämnden att ställa sig bakom intentionen med 
medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds kommun inrättar traineetjänster 
inom förskolan med mål att dessa skall vara utbildade förskollärare inom 
fem år. Medborgarförslaget är därmed delvis bifallen. 
Ida Philip (C) föreslår nämnden att ställa sig bakom medborgarförslaget. 
Roger Ödebrink (S) förordar nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. Däremot positiva till utbildning i någon form. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-09-05  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 72 2017/154  9,10 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
Forts. § 72  
Propositionsordning 
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt ordförandens lagda 
förslag. 
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt Ida Philips (C) 
förslag.  
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt Roger Ödebrinks (S) 
förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens lagda förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ordföranden finner att ordförandens förslag är huvudförslag.   
 
Ordföranden frågar nämnden om Ida Philips (C) förslag ska vara 
motförslag.  
Ordföranden frågar nämnden om Roger Ödebrinks (S) förslag ska vara 
motförslag. 
Ordföranden finner att Roger Ödebrinks (S) förslag ska vara motförslag. 
 
Ja till ordförandens förslag. 
Nej till Roger Ödebrinks förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Jenny Larsen (KD)  1 
Roger Ödebrink (S)   1  
Atcha Adinda (L)  1 
Christer Holmgren (M)  1   
Ida Philip (C)    1 
Malin Rehnstedt (MP)  1 
Anna Vingrahn (KD)  1   
Andreas Orre (M)  1 
Anita Chestersson (S)   1 
Helena Erlandsson (S)   1 
Patric Ahlberg (S)   1 
Elisabeth Orellana Bravo (V)  1 
Valter Hagström (SD)                   __________1___________  
   6 6 1
  
Med ordförandens utslagsröst finner ordföranden att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
        

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-09-05  
KF 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 73 2017/061 11 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Svara revisorerna enligt förvaltningens förslag (se bilaga).  
Ärendet återkommer till utskottet. 
 
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. 
Ärendet diskuteras. Viktigt att nämnden fortsätter arbetet med förslagen i 
granskningen. 
 
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 
 
 

2017-09-05  
Kommunens revisorer 
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Fenix gymnasiums antagningar             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
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.  
Ärendet diskuteras. Även tankar om framtiden. Ärendet återkommer till 
nämnden i september. 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 281 - 380/2017 
Fenix KKC nr. 7 – 8/2017 
 
 
  
  

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

1. Skrivelse om skolskjuts – ärendet kommer att diskuteras vidare på 
arbetsutskottet. 

2. Kostchefstjänsten är utannonserad. Ligger ute till sista augusti. 
Information om tillförordnad kökschef i centralköket, Sofia Persson. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 


	bun 170830 - 1 sid
	bun §65  - Rapport från elevers resa till LUNE, Lund
	bun §66 - SKA redovisning
	bun §67 -Ekonomi – Uppföljning juni - juli 2017
	bun §68- Resursfördelning
	bun §69- Arbetsmiljö
	bun §70 - Elev och barnomsorgsituationen
	bun §71- Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten
	bun §72 - Medborgarförslag - Ge utbildad personal  i förskolan tillsvidaretjänster
	bun §73- Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare
	bun §74- Fenix gymnasiums antagningar
	bun §75 - Delegationärenden
	bun §76-  Information och övriga frågor

