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Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S)  
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Carina Sandberg, tf. förvaltningschef 
Emma Svensson, förvaltningsekonom §§ 1-2 
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Paragraf 1 - 10 
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  Jenny Larsen 
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  Roger Ödebrink 
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Ekonomi – uppföljning december 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser. Redovisar även 
statistik över sjukfrånvaron. 
 
Beslutsunderlag 
Preliminär månadsrapport. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport.  
 
 
 
  
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Resursfördelning 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Att resursfördelning för 2017 skjuts till Barn- och utbildningsnämndens 
möte. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen har ingen resursfördelning för 2017 att redovisa.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 94  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 113 beslut: Ärendet utgår och 
återkommer i januari 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande förordar arbetsutskottet att besluta om att återkomma med 
resursfördelning för 2017 till Barn- och utbildningsnämndens möte. 
 
  
 

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. 
Förskolechefen berättar om besök på Yxenhaga.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport januari 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Krishanteringsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna krishanteringsplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syfte med planen är att möjliggöra intern krishantering för barn- och 
utbildningsförvaltningen samt medverkan med hjälp och stöd vid 
extraordinära händelser som orsakar stora påfrestningar i kommunen. 
Målet är att det inom förvaltningen ska finnas god beredskap för den typen 
av händelser som kan identifieras i en riskanalys. Det finns även  
förutsättningar för en effektiv organisation och hantering av oväntade 
händelser som riskerar att påverka grundläggande värden som människors 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet och stora ekonomiska värden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet godkänna krishanteringsplanen samt föreslår 
nämnden att godkänna lämnad krishanteringsplan. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att komplettera åtgärdsförslagen med kostnadsuppskattningar och 
undersöka finansiering. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jimmy Lindberg, utredare, presenterar dagsläget gällande 
arbetsmiljöärendena. Redogör med en sammanställning av aktuella 
arbetsmiljöproblem. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 87  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 96 beslut: 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer till utskottet i 
januari. Förvaltningen får uppdrag att lämna förslag till prioriteringlista för 
åtgärder utifrån den riskanalys som genomförts av arbetsmiljöansvarig på 
respektive enhet. Även kostnader och var de ska tas ifrån ska redovisas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport samt att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera åtgärdsförslagen 
med kostnadsuppskattningar och undersöka finansiering. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2016-12-13  
utredare 
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Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg på obekväma 
tider. 
 
Förslag på beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
frågan om barnomsorg på obekväma arbetstider närmare. Utredning bör 
innefatta en analys kring placering, behovsunderlag, drift och driftskostnad 
utifrån aktuellt demografi och kommande behov. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion  
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun ser till att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 4 september 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 § 42 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att utreda ärendet och återkomma till utskottet i 
augusti 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår utskottet att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
behovet. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Lokalplanutredning 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
Föreslå nämnden att godkänna lämnad redovisning samt ge Utredaren i 
uppdrag att fortsätta arbetet inför budgetäskande. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar principerna för prioritering i lokalplanen. Johnny 
Johansson, projektledare, redogör för ett förslag till prioriteringslista. 
Påpekar att det presenterade är ett arbetsmaterial. Ärendet diskuteras. Tf. 
förvaltningschefen påpekar att detta är viktigt att ha med i kommande 
budgetarbete. Därför bör ekonomichefen vara insatt i arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-13 § 64 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-07 § 97  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-11 § 10 
Barn- och utbildningsnämnden under information 2015-01-27 § 15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under information 2015-02-10 
§ 17 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25 § 21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-10 § 22 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 30 
Elev- och barnomsorgsrapport april 2015 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-13 § 30 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 40  
KF 2015-09-28 § 92  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-01-12 § 3 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-09 § 16  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 § 16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08 § 23 
KF 2016-05-30 § 50 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 § 26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 89 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06 § 97 Beslut: 
Projektledaren får uppdrag att gå vidare med kompletteringar och 
kostnadsberäkningar av prioriteringslistan. Ärendet återkommer i januari. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
redovisning samt ge Utredaren i uppdrag att fortsätta arbetet inför 
budgetäskande. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-01-10 § 8 2013/326 10 

 
  
                                      

                                                                                                                                                                                                                                          
Motion – Körkortsutbildning på Fenix 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Anta tjänsteskrivelsen som vårt eget beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats till kommunstyrelsen av fullmäktigeledamöterna 
Allan Ragnarsson (M) Jenny Larsen (KD) och Thore Olsson (FP) med 
förslag att kostnadsfri körkortsutbildning införs på Fenix.  
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 28 april 2014.    
Ärendet diskuteras. Ordföranden poängterar att utbildningen ska ske på 
fritiden och nödvändigt inte ska ske i buns regi.  
  
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-14 § 8 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-08 § 50  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 90 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag till utskottet i januari 2017 göra ändringar utifrån 
dagens diskussion och även hänvisa till att det pågår arbete på regeringsnivå 
i ärendet.  
Förslag till svar på motionen au 161108 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet besluta att anta tjänsteskrivelsen som vårt 
eget förslag. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Kosten – delad organisation       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden be kommunstyrelsen om kostnadstäckning för den del av 
2017 som vi får minskade intäkter för. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet diskuterades. Ett enigt utskott ser positivt på delad organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 86  
Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 106 beslut: Ärendet 
återremitteras till förvaltningen för ett förtydligande. Ärendet återkommer i 
januari. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande förordar utskottet att föreslå nämnden besluta be 
kommunstyrelsen om kostnadstäckning för den del av 2017 som vi får 
minskade intäkter för. 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2016-11-29  
KC, tf FC 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Ödebrink (s) informerar 

1. Möte 2017-01-11 om Teknikcollege. 
2. Om vad som händer med Näringslivsrådet. 

 
Jenny Larsen (kd) informerar 

1. Arbetsutskottet har fått en inbjudan till föräldraråd på 
Fågelforsskolan 2017-01-23 kl. 18.00 

 
Carina Sandberg informerar 

1. Diskussion om skrivelser i verksamhetsberättelsen för BUN. 
2. Investeringar att söka kompensation för vid bokslut. 
3. Beslut Skolverket – Statsbidrag för komvux på gymnasial nivå 

och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsår 
2016 (dnr 2016/253-3). 

4. Beslut Skolverket – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 
för bidragsår 2016 (dnr 2016/253-4). 

 
Katharina Friberg informerar 

1. Kostnader för skolskjuts till korttids i Vaggeryd betalas av BUN 
fram till att nytt beslut i Socialnämnden är taget. 

2. Reviderad Språk- och kunskapsutvecklingsplan samt 
matematikutvecklingsplan delades ut. 

3. Om besöket från barn och föräldrar från Yxenhaga på Hoks och 
Svenarums skolor, detta var mycket uppskattat. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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