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Ekonomi – Uppföljning februari 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport  
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att 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 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport mars 2018  
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Systematiskt kvalitetsarbete 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att anta ny arbetsgång för målprocess. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att anta ny 
arbetsgång för målprocess. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och kvalitetsstrategen informera om ny arbetsordning 
gällande systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 
Då det gäller det politiska arbetet lades tyngdpunkt i ärendet på kortsiktiga 
och långsiktiga mål och målkarta. Presenterade 10 mål som sammanfattar 
det statliga och kommunala uppdraget. Samtliga ska gäller över längre tid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
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Gymnasievalet 2018 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informera om gymnasievalet 2018. Ger även en 
jämförelse med tidigare år. Påpekar att framför oss har verksamheten 
utmaningar med prioteringar och långsiktigt arbete.  
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial i form av Power Point. 
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FC 
 

 

Budget 2019 – Planeringsförutsättning   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information.   
Ge presidiet och förvaltningschef i uppdrag att presentera arbetsmaterialet 
för budgetberedning i enlighet med den förda diskussionen.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad information.  
Samt ge presidiet och förvaltningschef i uppdrag att presentera 
arbetsmaterialet för budgetberedning i enlighet med den förda diskussionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen vill diskutera framtid och ramar inför kommande år med 
utskottet. 
Berör befolkningsutveckling, spädningseffekter, nuläge, infrastruktur och   
resursfördelning. 
Ärendet diskuteras. 
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LUNE resa 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att bekosta resa till LUNE dagen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att bekosta resa till LUNE dagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förfrågan om ekonomiskt stöd till elevers resa till Lunds universitets 
Naturvetarshow (LUNE). Detta har nämnden givit ekonomiskt stöd åt i flera 
år.  
 
Exempel på syften för att delta: skapa intresse för NO ämnen, se experiment 
som inte är möjligt att göra på skolorna, skapa gemenskap med 
klasskamraterna och möjlighet att göra något tillsammans för de båda 
högstadieskolorna. 
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Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad rapport 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen. Förslag/diskussion om prognos och behov. 
Lokalstrateg och förvaltningschefen informerar om dagsläget. Gäller 
uppdaterad befolkningsprognos, tillväxt olika ålder och preliminär tidsplan. 
Ärendet diskuteras. 
 
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  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 112  
Förslag till reviderat lokalplan daterad 2017-11-29 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 119 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 § 111   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 9  
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Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan i årskurs 1-9              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att avslå 
motionen. 
 
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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 107  
Tjänsteskrivelse  
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Organisation Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ställer sig bakom förvaltningens förslag till lösning inför höstterminen 
2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informera om organisationen Hok/Svenarum. 
Bakgrund till ärendet: Det är en stor en stor brist på förskoleplatser i östra 
kommundelen och en del barn måste idag ta sig från Hok/Svenarum för att 
gå i förskola i Vaggeryds tätort. Tätorten har också stor brist av 
förskoleplatser varför vi måste finna en lösning på den akuta situationen.  
 
Förslag på lösning: Antalet elever från Yxenhaga minskar. Genom detta kan 
årskurs 4 vara kvar i Hoks skola och öppna ytterligare en förskoleavdelning 
i Svenarum inför höstterminen 2018. Förslaget innebär att Svenarum får två 
förskoleavdelningar och elever i årskurs 5 och 6.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden fråga arbetsutskottet om de kan ställa sig bakom förvaltningens 
förslag till lösning inför höstterminen 2018. 
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Delegationsförteckning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
Föreslår nämnden att godkänna den reviderade delegationsförteckningen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna den 
reviderade delegationsförteckningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag på delegationsförteckningen utifrån den 
nya organisationen inom buns verksamhet. 
Förvaltningen fick av nämnden 2018-02-28 återremittering av ärendet då det 
uppmärksammades några fler ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsförteckning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 16 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 12 
Nytt förslag till reviderad delegationsförteckning. 
 
. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Kommunledningen vill ha yttranden från nämnden på 6 stycken 
ansökningar senast 5 april. Finns ingen tid att utreda.  
Arbetsutskottet anser att det kan komma upp utan behandling i 
utskottet till nämnd i mars. 

2. Pågående rektorsrekryteringar 
3. Kommunen som huvudman har fått föreläggande om skolplikt 

för en elev. 
4. Rapport om Skolinspektionen inspektion i buns verksamheter – 

Förvaltningens svar är godkända av Skolinspektionen. 
 
Ordföranden informerar om att hon deltagit i en mycket intressant 
kompetensdag med förskolans personal. Engagerad personal höll själva i 
intressanta workshops. 
 
Marijo Corkovic frågar om hur det går med barnomsorg på obekväm 
arbetstid.  Ärendet kommer att komma upp i utskottet i april. 
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