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Japanresan

BUN 2019/182
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-05-10                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/182
Barn- och utbildningsförvaltningen

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Japanresan

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning av ärendet
Elever från Fenix informerar om resan till Japan.
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§38 bua Ekonomi - uppföljning januari - april 
2019

BUN 2019/009
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2019-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Ekonomi - uppföljning januari - april 2019 (BUN 2019/009)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet sant en prognos 
för helårsutfallet.
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar att arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Ekonomi - uppföljning januari - april 2019
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UTBILDNINGSNÄMND 

DELÅRSRAPPORT  
PER APRIL 2019 

Till KSAU 2019-05-22 

Version 2019-04-23
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Delårsrapport 2019 

1 
 

Barn- och Utbildningsnämnd 
 

Periodens utfall 
2019-01-01 – 2019-04-30 

Ekonomi i sammandrag 
Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr 
Budget 

2019 
Prognos 

2019

Avvikelse 
budget mot 

prognos
Budget per 
april 2019

Nettoutfall 
per april 

2019 

Avvikelse 
utfall mot 

budget per 
april 2019 

Nettoutfall 
t.o.m. april 

2018

Gemensam adm BUN 12 619  11 919 700 4 142 3 812  330  7 071

Kosthåll 29 576 29 576 0 10 308 10 406 -98 900

Skolskjutsar 11 744  12 244 -500 4 955 5 132   -177 5 241

Grundskola 139 591 142 291 -2 700 45 688 46 970 -1 282 47 329

Gymnasieskola Fenix 51 986 51 986 0 17 009 17 560 -551 19 105

Vuxenutbildning 8 722 8 022 700 2 878 2 310  568 3 509

Särskolan 10 917 9 417 1 500 3 574 2 834 740 3 234

Förskoleklass 8 868 9 168 -300 3 021 3 315 -294 3 584

Förskola 94 592 93 892 700 32 850 32 118 731 32 049

Fritidshem 19 366 19 366 0 6 435 6 400 35 6 439

Nettokostnad 387 980  387 880 100 
ö k

130 859 130 857   2 128 463
 

Prognos för helår 2019 
Gemensam adm. BUN prognostiseras med ett överskott på 700 tkr. Överskottet kommer av minskade lönekostnader på grund av 
otillsatta tjänster. 

Kosthållningen beräknas hålla sin budget på helår. 

Skolskjutsar prognostiseras med ett underskott på 500 tkr. De besparingar som beräknades med ett nytt avtal gällande skolskjutsar 
har ej uppnåtts fullt ut på grund av ökande kostnader för undervisningsresor.  

Grundskolan prognostiseras med ett underskott på 2.700 tkr. De kostnader som beräknas gå över budget är lönekostnader och köp 
av verksamhet. Lönekostnaden ligger redan vid T1 2019 696 tkr över budget och kommer att fortsätta att dras över under resten av 
året. Den ökade lönekostnaden beror på fler elever med ökat behov som ej övergått till särskola. Även kostnaden för köp av 
verksamhet, IKE, ligger över budget. Kostnaden kommer att fortsätta att öka jfr budget under resten av 2019. 

Gymnasieskola Fenix beräknas hålla sin budget på helår. I bokslutet T1 2019 ligger verksamheten med ett underskott bland annat 
på grund av höga kostnader för köp av verksamhet IKE. Denna kostnad kommer dock att jämna ut sig över året då färre elever under 
hösten kommer att välja studier genom annan utbildningsanordnare än Vaggeryds kommun. Vi räknar också med att statsbidragen 
kommer öka till gymnasieskolan. 

Vuxenutbildningen prognostiseras med ett överskott på 700tkr vilket beror på vakanta tjänster samt att mer av verksamheten 
finansieras av statsbidrag 

Särskolan prognostiseras med ett överskott på 1.500 tkr. Budgeten var lagt utifrån att fler elever skulle tillhöra särskolan. Dessa 
elever finns kvar i grundskolan varför lönekostnaden är mindre inom särskolan än budgeterat och motsvarande kostnad finns på 
grundskolan. Köp av tjänst kommer också dra en mindre kostnad än budgeterat då antalet elever inom IKE är färre än beräknat. 

Förskoleklass prognostiseras med ett underskott på 300 tkr vilket beror på att vi inför årsskiftet inte kunnat genomföra den 
förändring av bemanning som vi kommer att göra vid läsårsskiftet 
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Delårsrapport 2019 

2 
 

Förskola prognostiseras med ett överskott på 700 tkr. Ett nuvarande överskott vid bokslutet på drygt 700 tkr som kommer av ökade 
intäkter taxor och avgifter samt lägre lönekostnader kommer att kunna behållas. 

Fritidshem beräknas hålla sin budget på helår. 

 
 

Prognos måluppfyllelse helår 2019 

Barn- och utbildningsnämndens mål 2019 
Prognos måluppfyllelse 
helår 2019  
per 30/4 

Prognos handlingsplaner 
och aktiviteter helår 2019 
per 30/4 

01. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt 
tillsammans med andra 

    

02. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse     

03. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande     

04. I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer      

05. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden     

06. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och 
hälsovanor hos våra barn och elever  

    

07. I alla våra verksamheter finns kompetent och engagerad personal 
med ett professionellt förhållningssätt  

    

08. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet     

09. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation     

10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska 
kvalitetsarbete 

    

 

Nämndens mål är av strävanskaraktär och gäller över lång tid framöver. Nämnden håller just nu på att processa fram en 
skolplan där mål för mandatperioden kommer att fastställas. Målen för mandatperioden har sin utgångspunkt i de 
resultat som nämndens verksamheter uppvisar. Mandatperiodens mål är inte fastställda varför varför en prognos för 
måluppfyllelse inte kan ges.  
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§39 bua Elev- och barnomsorgsrapport, maj 
2019

BUN 2019/011
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2019-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Elev- och barnomsorgsrapport, maj 2019 (BUN 2019/011)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport maj 2019
 Elev- och barnomsorgsrapport maj 2019
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§40 bua Mål och uppföljning

BUN 2019/015
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2019-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Mål och uppföljning (BUN 2019/015)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
Sammanfattning
Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om 
utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån 
kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.
Områden som redovisas, det mesta från Skolverkets sammanställning:
Personal i förskola, skola och fritidshem
Socioekonomisk fördelning
Elever
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning maj 2019
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§41 bua Resultat och utveckling i skolan

BUN 2019/007
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2019-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Resultat och utveckling i skolan (BUN 2019/007)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.
Sammanfattning
Förvaltningschefen och verksamhetschefen redovisar:
Jämförelse mellan högstadieskolor.
Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
Utveckling framåt.
Särskild undervisningsgrupp - organisation. 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 Resultat och utveckling i skolan
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§42 bua Klimatsmart matsedel

BUN 2019/093
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2019-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Klimatsmart matsedel (BUN 2019/093)
Beslut
Anta skrivelsen som yttrande till LRF och delge nämnden.
Sammanfattning
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. 
Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade 
förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge 
nämnden.
Förslag till beslut
Anta skrivelsen som yttrande till LRF och delge nämnden.

Expedieras till 
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp

Beslutsunderlag
 Klimartsmart matsedel
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Datum  Beteckning/Dnr Sida 

2019-04-30  nr.2019/093 1(2) 

Handläggare 
Therese Lundell 
Direkt tfn.0370-678594 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

LRF, Roger Andersson 

 

 

 

 

 

Svar på skrivelsen - Klimatsmart matsedel – var finns 
helhetsbilden? 
 

Barn och utbildningsnämnden har tagit del av en skrivelse från LRF där 

organisationen riktar kritik till nämnden för val av matsedel under 

klimatveckan.  

 

Klimatveckan är nationellt uppmärksammad och syftar till att lyfta fram en 

framtida matsedel. Vi valde att under den här veckan göra något annorlunda 

än vanligt varför vi satsade mycket på vegetariskt och grönsaker. För att till 

nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta, som är den nationella livsmedelsstrategins generationsmål, behöver 

vi låta barn och ungdomar komma i kontakt med många olika livsmedel, 

bland annat vegetabilier. Just att få barn och ungdomar nyfikna på maträtter 

med mycket vegetabilier är en av våra stora utmaningar inom 

måltidsverksamheten i skola och förskola i Vaggeryds kommun. Därav vårt 

val av matsedel.  

 

Kommunens och länets lantbrukare gör ett mycket viktigt arbete som 

hjälper till att hålla landskapen öppna och behåll den biologiska mångfalden 

i våra landskap. I dagsläget köper vi kött från Häradsköps gård, korv med 

mera från Vaggeryds chark och grönsaker bland annat potatis, lök och 

morötter från Hammargården i Värnamo. Gällande grönsaksproducenter har 

vi i Vaggeryds kommun inte så stora producenter som har möjlighet att 

leverera till kommunen. Under årets övriga veckor har vi således serverat 

lokalproducerat nötkött från Häradsköps gård och korv från Vaggeryds 

chark. Maträtter med dessa livsmedel är ofta sådant som barn och ungdomar 

känner igen och tycker om. 

 

Med facit i hand så skulle vi naturligtvis lyft in mer av vår vanliga matsedel 

under klimatveckan då det närproducerade och ekologiska köttet är en viktig 

del i en klimatsmart matsedel. I det avseendet anser vi att LRF har rätt i sin 

kritik men hoppas ändå att organisationen uppskattar vårt initiativ och 

ställningstagande att ha 100% småländskt nötkött vilket vi är stolt över att 

kunna servera i våra skolrestauranger.  

 

Vi kommer att fortsätta med temaveckor av olika slag, just för att det 

tidigare har visat sig uppskattat och fått barn och ungdomar nyfikna på det 
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Sida 

2(2) 

 

 

 

vi har valt att lägga fokus på då, till exempel världens mat. En lärdom är att 

till nästa tillfälle vi har en liknande vecka med miljötänk ska vi i vår 

kommunikation vara mer tydlig med hur vi har tänkt kring temat.  

 

En maträtt med nötkött från gården runt knuten bidrar till att uppfylla 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Vi försöker visa en helhetsbild på 

begreppet klimatsmart, det handlar inte bara om transporter och att äta 

närproducerat kött. Vi tar också upp vikten med hållbart fiske, svensk 

kyckling, grönsaker i säsong, ekologisk odlad mat och miljöcertifierad mat. 

Dessa olika maträtter bidrar till och lyfter andra miljömål, nämligen en 

Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Begränsad 

klimatpåverkan. 

 

Hör av er om ni har fler frågor, jag svarar mer än gärna.  

 

 

 

 

 

Therese Lundell 

Kostchef 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§44 bua Information och övriga frågor, maj 
2019

BUN 2019/003
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-05-15                 Sida 1 av 1

Dnr BUN 2019/003
Barn- och utbildningsförvaltningen

Till  Barn- och utbildningsnämnden

Information och övriga frågor, maj 2019

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar:
1. Skrivelse från Götafors skolas personal 
2.
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