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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
10. Granskning av ansökan om ersättning från Migrationsverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
10. Granskning av ansökan om ersättning från Migrationsverket. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi – uppföljning januari 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen och utredare en ger en preliminär 
månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större 
avvikelser.  
Även en preliminär redovisning av december 2016 resultat. 
Informerar om att kompensation fler barn i förskolan är tillagt i 
budgetramen för 2016. Atcha Adinda (L) påpekar att det är viktigt att 
nämnden får kompensation även för fritidsbarnen, som det finns fler i 
verksamheten än vad som är budgeterat. Christer Holmgren (M) håller med 
och poängtera att vi även måste bevaka så att nämnden får del av de statliga 
pengarna för ensamkommande/asylsökande – då det medför ökade 
kostnader för verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport december 2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport.  
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Ekonomi – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer för beslut i 
nämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2016 ska inlämnas 
till ekonomikontoret senast den15 februari. Dokumentet skall omfatta 
nämndens ekonomiska resultat, verksamhetens måluppfyllelse, nämndens 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål, personal och samt 
sifferredovisning på delprogramsnivå och nyckeltal.  
Nämndens bokslut samt de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar 
och särskilda uppföljningar utgör underlag för verksamhetsberättelsen.  
  
Nämnden har möjlighet att revidera redovisningen efter sammanträdet 
2016-02-22. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse – utan siffror (arbetsmateriel).  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer för beslut i nämnden.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Detaljbudget 2017  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna detaljbudget 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har tidigare fattat beslut om principer för fördelning av 
ekonomiska ramar för samtliga skolområden och kostenheten för budgetåret 
2017. Respektive enheter har bearbetat sin tilldelade ram och de har nu 
arbetat fram ett förslag till detaljbudget.  
 
Enligt nämndens delegationsordning ska förslaget till detaljbudget 
fastställas av arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag  
Detaljbudget 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna detaljbudget 2017. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad information.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredaren presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Information 
om återkopplingen från Arbetsmiljöverket. Representanter var i Vaggeryds 
kommun under vecka 5. Protokollen har inte kommit ännu. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
information.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport.  

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-02-07 § 17 2016/242 8 

 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                    
Ny förskola i Vaggeryds tätort 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ärendet återkommer till utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Tf. förvaltningschef informerar om att enkät angående barnomsorg på 
obekväm arbettstid finns nu ute på Vaggeryds kommuns hemsida. 
Arbetsutskottet diskuterade ärendet utifrån Kommunfullmäktiges beslut den 
2017-01-30 § 13 gällande ny förskola i Vaggeryds tätort.. Diskuterade även 
tidsplan för återremissen. 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 84 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-19 § 175 
Barn- och utbildningsnämnden 2016- 11-23 § 105  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 § 14  
Kommunstyrelsen 2017-01-11 § 15 
Kommunfullmäktige 2017-01-30 § 13 – Ärendet återremitteras till barn- och 
utbildningsnämnden 
   
Förslag till beslut på sammanträdet. 
Ordföranden föreslår utskottet att ärendet återkommer till utskottet.  
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Förskolan i Hok 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att komplettera utredningen till nämnden för ett 
inriktningsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för dagens situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok. Ärendet 
diskuteras.  
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslå utskottet att förvaltningen får uppdrag att komplettera 
utredningen till nämnden för ett inriktningsbeslut.  

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-14  
Projektledare, tf FC 
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Granskning av upphandlingsprocessen            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad yttrande från kommunledningen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har blivit granskad av Deloitte gällande upphandlingsprocessen.  
Kommunledningen har till Kommunstyrelsen lämnat ett yttrande som 
omfattar alla nämnder. Tf. förvaltningschefen om de föreslagna 
rekommendationer och iakttagelse samt planerade åtgärder i yttrandet.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens yttrande på revisionens granskning daterad 2017-01-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
yttrande från kommunledningen.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Granskning av ansökan om ersättning 
från Migrationsverket     
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att lämna ett förslag till svar på granskningen till 
nämndens sammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av ersättning från Migrationsverket. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats I rapportens sammanfattning finns 
iakttagelser och rekommendationer.  
Revisorerna vill ha svar på skrivelsen senast 2017-03-09 från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningen  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att förvaltningen får uppdrag att lämna ett 
förslag till svar på granskningen till nämndens sammanträde. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-02-14  
Tf. FC 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. KSau 2017-01-25 § 10 – Placering ny högstadieskola i 
Vaggeryd. 

2. Information angående förändringar av avgiftsfria resor. 
Socialnämnden ärende - gällande resor mellan korttidstillsyn och 
hemmet. 

3. Pressrelease – Socialnämnden tar första steget i delad 
kostorganisation. 

4. Strategidagar vecka 7 – förvaltningschef, tf förvaltningschef och 
de två verksamhetscheferna. 

 
Ordföranden informerade om de två strategidagarna på Tallnäs tillsammans 
med förvaltningschefer och de olika presidierna. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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