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Ekonomi – Uppföljning juni - juli 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
Åtgärdsplanen för att få budgeten i balans återkommer till utskottet i 
september. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser. Samt informerade om 
att förvaltningsekonomen Karin Sultan har gått på föräldraledigt och att 
Lisbet Bärenholdt vikarierar på 70 %. 
Förvaltningen vill diskutera uppdraget som kommit från Kommunstyrelsen 
2017-06-07 § 116. Det gäller åtgärdsplaner för att få budget i balans som 
ska redovisas i september. 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 35 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. Samt att åtgärdsplanen för att få budgeten i balans återkommer till 
utskottet i september. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer till utskottet i 
september. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen vill diskutera ärendet. Presenterar tankar om exempelvis 
projekt och effektivisering. Påpekar vikten av att värna om verksamheten 
som trots låga kostnader har goda resultat 
Presenterar ytterligare tankar. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 59 Beslut: 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer i augusti till 
arbetsutskottet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer till utskottet i september.  
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Resursfördelning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att anta tjänsteskrivelsen 
som sitt egna förslag gällande resursfördelning till Kommunstyrelsen och 
budgetberedningen 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå 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. 
 
Christer Holmgren (M) frågar om tidsplanen gäller för ombyggnaden av 
Bondstorp. Förvaltningschefen svarar han inte hört något annat än att 
tidsplanen håller. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 
   

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. 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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och motion 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 170509 § 52 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att yttra sig kring 
motionen till Kommunfullmäktige enligt förvaltningens förslag. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att yttra sig till 
Kommunfullmäktige enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att svara revisorerna enligt förvaltningens förslag. 
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. Roger Ödebrink (S) påpekar att det är viktigt att arbeta 
vidare politiskt som nämnd utifrån granskningen  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 65 
Deloitte granskning  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att svara revisorerna 
enligt förvaltningens förslag. Samt att ärendet återkommer till utskottet. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Kostpolitiskt program - måltidspolicy 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ärendet återkommer till utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har diskuterat kostpolitiskt program. Ärendet uppkom på 
senaste presidieträffen. 
Ordföranden har diskuterat ärendet med representanter från socialnämnden. 
Ärendet diskuteras. Vad ska ett kostpolitiskt program innehålla, vem ska 
göra programmet? 
Förvaltningen lägger fram ett förslag. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndes arbetsutskott 2016-09-13 § 69 
Barn- och utbildningsnämndes arbetsutskott 2016-10-11 § 79 beslut: 
Ordföranden får uppdraget att ta fram förslag på politiska viljeriktningar för 
kostpolitisikt program och att ärendet återkommer.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att ärendet återkommer till utskottet. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Fenix gymnasiums antagningar             
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
information. 
 

 

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

1. Inför delårsbokslutet – skrivelse från ekonomi om hur rapporten 
ska presenteras. 

2. Möte angående fördelning av etableringspengar från 
Migrationsverket.  
 

Ordföranden informerar  
1. Annons om ny kostchef är ute till och med 31 augusti.  

 
Roger Ödebrink frågar om ett statsbidrag gällande för insatser inom ramen 
för samverkan för bästa skolan och för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända. Förvaltningschefen svarar. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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