
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 
Barn- och utbildningsnämndens 
 

2017-04-11 1 (11) 
 arbetsutskott 

 
. 
Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 11 april 2017 klockan 13:00 – 

17:55 
 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S) 13:00 – 16:20 ej §§ 36, 39-43 
Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Anna Fritz, Helen Bengtsson-Carlström, rektorer och Katharina Friberg, 
verksamhetschef skola § 34 
Jimmy Lindberg, utredare § 35, 37-38 
Karin Sultan, förvaltningsekonom § 35 
Ann-Margret Johannson, verksamhetschef förskola § 39 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Roger Ödebrink (S) §§ 34-35, 37-38 
Atcha Adinda (L) §§ 36, 39-43 

Paragraf 34 – 43 
 
 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, tisdag 18 april 2017 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerare 
 
 

  Roger Ödebrink §§ 34-35, 37-38 
 
______________________________________________ 
Atcha Adinda §§ 36, 39-43 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
 

 

Sammanträdesdatum 2017-04-11 Paragraf: 34 – 43 

Anslaget sätts upp 2017-04-19 Anslaget tas ner  
2017-05-11 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift 

 
  

 
Elsebeth Sandén 
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Organisationen för fritidshem hösten 2017 i Svenarum 
och Åker 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att ställa sig bakom verksamhetens förslag att inrättar ett 
morgonfritids på Åkers skola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om att det inkommit ett medborgarförslag 
om fritidshem i Åker och Svenarum. (dnr. 2017/124). Nämnden ska yttra sig 
senast 8 september 2017.  
Kommer upp som eget ärende till utskottet i maj.  
 
Information om organisation fritidshem hösten 2017 i Svenarum och Åker. 
Helen Bengtsson Carlström, rektor för Hok och Svenarum, inleder. Ger 
utskottet en bakgrund om varför fritids är på ett ställe, i detta fall i Hok. 
Syftet att stimulera elevers utveckling och lärande. Visar på det centrala 
pedagogiska innehållet på fritidshemmet.  
 
Anna Fritz, rektor för Åker, Klevshult, Sörgårdsskolan, informerar om 
verksamhetens argument och föräldrars argument gällande Åkers 
fritidshem. Det gäller att utifrån stadieindelningen till höstterminen ska 
fritids vara i Klevshult och inte i Åker. Informerar om elevantal och var 
elever bor i förhållande till de olika skolorna. Verksamheten föreslår en 
lösning om att erbjuda morgonfritids i Åker för att möta del av föräldrarnas 
önskan.  
Ärendet diskuteras.  
Mötet ajourneras för diskussion. 
Utskottet ställer sig bakom verksamhetens förslag att inrättar ett 
morgonfritids på Åkers skola. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden fordrar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
verksamhetens förslag att inrättar ett morgonfritids på Åkers skola. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-19  
Anna Fritz 
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Ekonomi – uppföljning mars 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Sultan ny förvaltningsekonom presenteras. 
Utredare ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser. Utskicket stämmer inte längre då systemet nu 
är stängt.  
Förvaltningschefen visar på ny uppläggning av rapporten som utskottet 
tycker var bra. 
 
Beslutsunderlag 
Preliminär rapport (arbetsmateriel)  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
 
   
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna förslaget till budgetäskande 2018 som ska 
lämnas till budgetberedningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om förslaget till budget 2018. Om mål, 
fördelning, nämndens prioriteringar, arbetsgång, konsekvenser. Även om 
driftsäskanden och investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation på sammanträdet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna förslaget till 
budgetäskande 2018 som ska lämnas till budgetberedningen..  
 
 
   
  
  
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Svarat Kommunledningskontoret kring överhörning på Fenix 1 och 2.  
Förvaltningen har skickat in svar på föreläggandena om Sörgårdsskolans 
sporthall och Svenarums skola. 
Pågår en årlig sammanställning utifrån skyddsronderna. Beräknas att vara 
klart till utskottet i maj. Detta ligger sedan som underlag för kommande 
arbetsmiljöåtgärder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna lämnad information. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänner lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion  
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun ser till att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 4 september 2015. 
Utredaren redogör för bakgrund, utredning av behov, utformning, 
transportfrågan, alternativa omsorgsmodeller, kostnadsberäkning och 
utblick mot andra kommuner. Lämnar också andra aspekter som kräver en 
tanke. 
Ärendet diskuteras.  
  
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 § 42  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 §  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) med bifall av Christer Holmgren (M) förordar att 
utskottet godkänner lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Verksamhetschefen förskola informerar om dagsläget. Förfrågningar om 
byte av förskoleplats är utskickade. När det är klart så kan placering av barn 
som står i kö för hösten påbörjas. Flaggar om att det är trångt på förskolorna 
och då även på förskolorna i södra delen av kommunen. Räknar med att då 
avdelning 2 på Petersborg öppnar i maj ska kön i norr klaras. Påminner om 
då Bullerbyns förskola ska renoveras så behövs ersättningslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Kompetens/utvecklingsdagar  för förskola och 
fritidshem 2017/2018 
  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna kompetens/utvecklingsdagar för förskola 
och fritidshem 2017/2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår följande kompetens/utvecklingsdagar för läsåret 
2017/2018 för förskolorna och fritidshem.  
 
Förskola 
Fredag  8 september – hel dag 
Måndag 30 oktober – hel dag 
Måndag  4 december – halv dag 
 
Måndag  5 mars – hel dag 
Måndag  18 juni – halv dag  
 
Fritidshem 
Fredag  18 augusti – hel dag 
Måndag  30 oktober – hel dag 
 
Måndag 8 januari – halv dag 
Måndag 5 mars – halv dag 
Måndag  18 juni – hel dag  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna 
kompetens/utvecklingsdagar för förskola och fritidshem 2017/2018. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Projekt förskola till jobb 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Gäller ett projekt som syftar till att 
jobba fram en modell för kompetensförsörjning inom Vaggeryds kommun. I 
en Power Point presentation ges utskottet: bakgrund, väg framåt, 
målsättningar och formalia.   
Utskottet tycker att detta är en bra idé och initiativ. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation på sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna lämnad information. 
 
 
   
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Förskolan i Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att beslut från nämnden 2016-09-28 § 83 består:  
Hok - Bygg om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och 
fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade 
lokalplaneutredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks 
samhälle. Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser 
till ca 80 barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på 
förskolan beaktas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för aktuell situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok.  
Presenterar elev/barnprognoser för Hok/Svenarum.  
På arbetsutskottet 2017-03-07 § 27 diskuterades ärendet.  
Förvaltningschefen informerar om dagsläget. Projektledarens 
tjänsteskrivelse som redogör att förvaltningen har gjort en förnyad 
genomlysning av förutsättningarna. Finner att tidigare förutsättningar 
kvarstår. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 175 (då gällande även ny 
förskola i Vaggeryds tätort) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 18 beslut: ärendet bordläggs 
till arbetsutskottet 2017-03-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 27  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att utskottet föreslå nämnden att beslut från nämnden 
2016-09-28 § 83 består. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Praktiska detaljer inför skolriksdagen den 24-25 april. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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