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Ekonomi – Uppföljning oktober 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänner lämnad information och att ärendet återkommer för beslut i 
nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport oktober 2017 dagsläget muntligt då ekonomisystemet inte 
är stängt ännu. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer för beslut i nämnden. 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Projekt 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om projekt 2018. Hur förvaltningen arbetar för 
målen konkretiserat i projekt. Alla projektledare fyller i sina uppföljningar 
och delprojekt på ett överskådligt sätt som följs upp kontinuerligt. Ärendet 
arbetsmiljö ingår under projekt som stående ärende till utskottet. 
Arbetsutskottet kommer att få information varje sammanträde och nämnden 
fyra gånger om året. 
Förvaltningschefen informerar om dagsläget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet godkänna lämnad information. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning - måluppfyllelse 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Ge uppdrag till förvaltningschefen att arbeta vidare med 
organisationsförändringar och att ärendet kommer som eget ärende i 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2107-10-10 § 91 beslutades 
att detta ska vara ett återkommande ärende till utskottet. 
Förvaltningschefen ger utskottet en sammanfattning, om utvecklingsfaser 
samt om vikten av hur vi uppfattas. Översikten med målbild och 
handlingsplaner samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra 
skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant. 
Berör också förslag på ny organisation för att främja bättre resultat i skolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet godkänna lämnad information. Samt att 
utskottet uppdrar förvaltningschefen att arbeta vidare med 
organisationsförändringar och att ärendet kommer som eget ärende i 
december. 
 
 
 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-15  
FC 
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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.  
Önskemål att till nämnden även få en rapport från gymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport november 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 2017-11-07 § 105 2017/154     6, 7 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämndes arbetsutskott beslutar 
Förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om 
verksamheten ska anställa annan personal än förskollärare.  
 
Reservation 
Marijo Corkovic (S) reserverar sig till förmån för eget lagt 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.  
Nämnden beslutade 2017-08-30 § 72 att: Föreslå Kommunstyrelsen att 
delvis bifalla medborgarförslaget. 
Ställa sig bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds 
kommun inrättar traineetjänster inom förskolan med mål att dessa skall vara 
utbildade förskollärare inom fem år. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-18 § 230 att ärendet 
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att de i sitt svar på 
medborgarförslaget ska ta ställning till avslag eller bifall till förslaget.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 63 
Medborgarförslaget med remiss  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 73 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 230 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-05 
 
 
 
 
Forts. § 105 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marijo Corkovic (S) rekommenderar utskottet att förordar nämnden att  
föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
Ordföranden, Christer Holmgren (M) och Atcha Adinda (L) rekommenderar 
utskottet att förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget. Christer Holmgren (M) understryker sitt yrkande med 
att det ändå måste vara förskolechefen som bedömer om verksamheten ska 
anställa annan personal än förskollärare. Detta utifrån skollagen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt egna lagda förslag. 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Marijo Corkovic (S) 
förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ja till majoritetens förslag. 
Nej till Marijo Corkovic (S) förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Jenny Larsen (KD)  1   
Atcha Adinda (L)  1 
Christer Holmgren (M)  1   
Marijo Corkovic (S)   1 
Sonia Tencic (S)  ___________1_________  
   3 2  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
        
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-11-07 § 106 2017/293 8 

 
 
 

                                                                            
Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att bifalla medborgarförslaget då det ligger helt i linje med 
den skrivelse (dnr 2017/009-49) som barn- och utbildningsnämnden har 
överlämnat till Kommunstyrelsen och budgetberedningen 2017-09-05. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 27 september 2017 att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att räkna 
om elevpengarna för att kunna elevernas behov och de växande klasserna i 
Vaggeryds kommun. 
Förslaget remitteras till kommunledningskontoret och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande senast den 23 februari 2018. 
Förvaltningen föreslår att bifalla medborgarförslaget då det ligger helt i linje 
med den skrivelse (dnr 2017/009-49) som barn- och utbildningsnämnden 
har överlämnat till Kommunstyrelsen och budgetberedningen 2017-09-05..  
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunledningskontoret med medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att bifalla 
medborgarförslaget då det ligger helt i linje med den skrivelse (dnr 
2017/009-49) som barn- och utbildningsnämnden har överlämnat till 
Kommunstyrelsen och budgetberedningen 2017-09-05. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan i årskurs 1-9              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Överlämna motionen till förvaltningen för utredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har lämnat in en motion den 25 
september 2017 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan i årskurs 1-9. 
 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 23 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunledningskontoret med motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet överlämna motionen till förvaltningen för 
utredning. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-15  
FC, KC 
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Läsårstider 2018/2019 och 2019/2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna läsårstider för kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger förslag till arbetsutskottet på kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020. Ärendet har varit uppe på FSG (förvaltnings samverkans 
grupp). Lärarnas fackförbund vill att det ska vara lovvecka på höstlovet. 
Detta förslag ligger nu som förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
2 stycken förslag till läsårsdata 2018/2019 och 2019/2020 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 98 beslut: 
föreslår nämnden att godkänna läsårstider för kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna läsårstider 
för kommande läsår 2018/2019 och 2019/2020.  
 
 
  
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Budgetkompensation för paviljonger, Hok, Morarp 2:69 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att begära budgetkompensation för hyreskostnader om 
208 000 kronor för paviljongen vid Hoks skola (Morarp 2:69). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om ärendet.  
Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetkompensation för 
hyreskostnader om 208 000 kr för paviljongen vid Hoks skola (Morarp 
2:69). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden enligt förvaltningens 
förslag. 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet        
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget med avsikt att arbeta med säkra upphämtningsplatser.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att Vaggeryds kommun 
säkrar upp de platser man från kommunens sida bestämt att skolbussarna 
ska hämta upp skolbarnen, genom att bl.a. märka upp platserna på 
landsbygden likt det Jönköpings kommun har gjort. Alternativt hämtar 
barnen vid varje hus. 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
utskottet för yttrande senast den 2 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-11 § 65 beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att förordar nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget med avsikt att arbeta med 
säkra upphämtningsplatser.   
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-11-07 § 111 2017/325 13 

 
 
 

                                                                            
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att inte lämna något yttrande över förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet. 
Utskickat förslag för Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering.  Synpunkter ska vara tekniska kontoret senast 15 december 
2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att inte lämna något 
yttrande över förslaget. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer till utskottet i 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen beslutade vid sammanträde 30 mars 2017 att: 

• Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att påbörja arbete med 
att revidera den lokalplan som Kommunfullmäktige antog i maj 
2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all skolverksamhet. 
För åren 2017 och 2018 ska planen stämma överens med de 
prioriterade objekten som bun lämnat till beredningen. 

• Barn- och utbildningsnämnden ska i detta arbete utgå ifrån den 
befolknings prognos som budgetberedningen fastställt som 
planeringsförutsättningar för 2018 och framåt och som bygger på 
2016 års utfall. Detta tillsammans med regionförbundets tillväxt för 
kommande år i alla åldersklasser. Denna prognos ska ligga till 
grund för behov av lokalytor, nya skolor etc. 

Tidigare utskott gick förvaltningschefen går igenom de punkter som bör 
vara med i revideringen: Gälla både skolor och förskolor, utgå från gällande 
befolkningsstatistik, inte utöka kvadratmeter per elev, omfatta 
nybyggnation, tillbyggnader och underhåll av lokaler.  
Ordföranden la till att det bör framgå maxkapacitet för matsal, rast yta per barn, 
antal toaletter. Revideringen ska sammanställa genomförda åtgärder. 
Johnny Johansson, projektledare och förvaltningschefen presenterar förslag 
på revidering av lokalplanen för nämnden 2017-09-27. Förvaltningen fick 
uppdrag att på nämndens vägnar presentera utkastet till reviderad lokalplan 
för budgetberedningen. Förvaltningen får uppdrag att förtydliga i texten att 
Tofthaga inte är en kommunal skola. 
Förvaltningschefen redogör för utskottet en sammanfattning av 
verksamhetsaspekter och verksamhetsmål. Även om hur långt arbetet 
kommit med revidering av lokalplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009-22) 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-05-09 § 49  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 85  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 84  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 112 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
ärendet återkommer till utskottet i december. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Ge förvaltningen uppdrag att undersöka möjligheterna till 1:1 datorer till 
elever på högstadiet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Redaktionell ändring på programbudgeten efter bun 
sammanträdet men innan ekonomienheten fick ta del. 

2. Situationen på Svenarum skola  
3. Kostnaderna för kostorganisationen – förklaring 

 
Förvaltningen informerar  

1. Hok skolans invigning av skolpaviljongen den 24 november. 
Ordföranden skickar över inbjudan. 

2. IT utvecklingen för framtiden. Bör undersöka om möjligheter att 
äska medel för att alla elever ska få ha egen platta/dator i 
högstadiet. Frågar utskottet om förvaltningen ska få uppdraget. 
Beslut: Ge förvaltningen uppdrag att undersöka möjligheterna 
till 1:1 datorer till elever på högstadiet. 

 
 

 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-15  
FC 
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