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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§79 Ekonomirapport januari – oktober 2021
§80 Budget 2022
§81 Elev- och barnomsorgsrapport, november 2021
§82 Mål och uppföljning – Kvalitetsrapport förskola
§83 Motion – fastighetsskötsel i kommunal regi
§84 Lärmiljöer
§85 Revidering av aktivitets- och lekplatser
§86 Utredning Val av förskola/skola - uppföljning
§87 Information och övriga frågor
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§79

Ekonomirapport januari – oktober 2021 (BUN 2021/009)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om driftsredovisning/verksamhet, statsbidragsutveckling, 
driftredovisning avvikelser/utfall vs budget, samt löne/arvoden och personalomkostnader. En 
preliminär redovisning då ekonomienheten just har stängt oktobers siffror.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Ekonomirapport Januari - oktober 2021

Paragrafen är justerad
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§80

Budget 2022 (BUN 2021/009)
Beslut
Godkänna lämnad information.
Föreslår nämnden att godkänna lämnad programbudget 2022.
Anteckning
S-gruppen genom Helena Erlandsson lämnar en protokollsanteckning:
Socialdemokraterna står inte bakom femklöverns budgetförslag utan har lagt ett eget 
budgetförslag med ytterligare satsningar på 1,5 mkr för tidiga insatser på låg- och 
mellanstadiet.
 
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om budget 2022.
Redogör för förslaget till programbudget 2022, jämförelse med 2021, statsbidrag 2022, 
personalbudget, organisationens nyckeltal och förslag till målfokus från Skolplanen.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad programbudget 2022.

Beslutsunderlag
 Budget 2022

Paragrafen är justerad
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§81

Elev- och barnomsorgsrapport, november 2021 (BUN 2021/011)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för utskottet.
Förvaltningschefen ger också samma information som han redogjort för Kommunstyrelsen, 
om vad som påverkar en prognos:
Förskolans cykel över året, barngruppens storlek, befolkningsutveckling per delområde, val 
av förskola, föräldraledighet, pandemin.
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport, november 2021
 Barn och elevrapport 2021-11-08
 Boende i kommunen 2021-11-03

Paragrafen är justerad
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§82

Mål och uppföljning – Kvalitetsrapport förskola (BUN 2021/013)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om kvalitetsrapporten från förskolan. Rapporten innehåller mål och 
förutsättningar, samt framgångsfaktorer och resultat.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning - Kvalitetsrapport förskolan
 Kvalitetsrapport FÖRSKOLA

Paragrafen är justerad
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§83

Motion – fastighetsskötsel i kommunal regi (BUN 2021/183)
Beslut
Förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet och återkomma till arbetsutskottet.
 
Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Kenth Williamsson (S) och Anna Karin Slunge (S) har lämnat in en 
motion om fastighetsskötsel i kommunal regi.
Följande förslag redovisas i motionen:

 Vaggeryds kommun planerar för återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt 
lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenör 
löper ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter.

 Kommunen budgeterar snarast medel för verksamhet i egen regi omfattande 
fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård

 
Förslaget remitteras till tekniska nämnden och barn-och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 1 februari 2022.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet och återkomma till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
 Motion - fastighetsskötsel i kommunal regi
 Motion från S - fastighetsskötsel i kommunal regi

Paragrafen är justerad
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§84

Lärmiljöer (BUN 2021/134)
Beslut
Föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till omdisponering på Fenix 1.
 
Sammanfattning
Förvaltningen redogör för förslag av omdisponering av före detta biblioteket på Fenix 1.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom förvaltningens 
förslag till omdisponering på Fenix 1.

Beslutsunderlag
 Lärmiljöer

Paragrafen är justerad
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§85

Revidering av aktivitets- och lekplatser (BUN 2021/197)
Beslut
Ge uppdraget till förvaltningschefen att besvara remissen å nämndens vägnar.
 
Sammanfattning
Vaggeryds kommuns policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser antogs 
av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 95. Med anledning av dels ändrade ansvarsförhållanden 
gällande skolgårdar och dels generella uppdateringar har tekniska kontoret gjort en översyn 
och tagit fram ett förslag på revidering av policyn för kommunala aktivitetsplatser och 
lekplatser.

Tekniska nämnden överlämnar förslagna revideringar till kultur- och fritidsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandena ska ha inkommit till tekniska 
nämnden senast den 15 december.
 
Beslutsunderlag

 Revidering av aktivitets- och lekplatser
 Remiss - Revidering av aktivitets- och lekplatspolicy
 TN 2021-10-19 § 203- Remiss - Revidering av aktivitets- och lekplatspolicy

Paragrafen är justerad
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§86

Utredning Val av förskola/skola - uppföljning (BUN 2021/164)
Beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Uppföljning av ärende från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt barn- och 
utbildningsnämnden sammanträde i september 2021. Förvaltningen informerade om 
utredningen Val av förskola/skola. Beslut togs i barn- och utbildningsnämnden 29 september 
2021 att ärendet skulle återkomma i au och nämnden.
Ärendet var uppe igen i oktobers utskottet och då fick förvaltningen uppdrag att uppdatera 
BUN:s lokalplan med elevprognos som tar hänsyn till vårdnadshavares val av förskola och 
skola.
Information om:
Utredningens slutsats
Process för placering till F-klass
Summering per boende i delområdet
Fördjupning Åker med informationsbrev, telefonsamtal, inbjudan till möte.
 
Förslag till beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Utredning val av förskola/skola - uppföljning

Paragrafen är justerad
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§87

Information och övriga frågor (BUN 2021/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.
 
Sammanfattning
Förvaltningsinformation:
Rapport från resultat- och analyskonferens 1-2 november
Förslag på nytt upplägg för verksamhetsbesök, som utskottet ställer sig bakom
jullunch på Tallnäs för nämnden onsdag den 15 december
 
Ordförande informerar:
Ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefen möte med Kommunstyrelsens 
presidiet under förmiddagen 2021-11-09.
 
 
Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 Information och övriga frågor

Paragrafen är justerad
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