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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
15. JO- anmälan - sekretessärende 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
15. JO- anmälan - sekretessärende 
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Ekonomi – Uppföljning augusti 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport - augusti 2018 via Power Point  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
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Ekonomi – Uppföljning januari - augusti 2018 - 
delårsbokslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till delårsbokslut efter 
redaktionella ändringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
20 september 2018 ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret 
med möjlighet att göra redaktionella ändringar. 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Programbudget 2019 - arbetsmaterial. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att anta förvaltningens 
förslag till delårsbokslut efter redaktionella ändringar. 
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Programbudget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen visar förslag till prioriteringar. Utskottet har inga 
invändningar till förvaltningens förslag. Förvaltningen arbetar vidare med 
materialet för kommande beslut senare i höst. 
  
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 22  
Power Point presentation  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 40 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 38  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 64 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden 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.  
 
Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskola, informerar om: 
Bullerbyns förskola – matsal och kök påbörjat. Förskolan beräknas vara klar 
1 december 2018. 
Organisationen – Jenny Andersson vikarierar som förskolechef. Tjänsten 
kommer utannonseras på nytt. 
Utmaningen att locka fler förskollärare till kommunen fortsätter.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport september 2018  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
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Målkarta  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till målkarta och broschyr 
för att användas i verksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om broschyren om målkartan. Den är nu klar 
för att gå för tryckning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 66 under mål 
och uppföljning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet föreslå nämnden att anta förvaltningens 
förslag till målkarta och broschyr för att användas i verksamheten 
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Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-17 § 39 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 37 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-08 § 49 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 47 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 66 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslå utskottet att godkänna lämnad information.  
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Deloittes rapport – kvalitetsuppföljning i grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att anta förvaltningens förslag till svar till Deloitte AB 
samt delge Kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun fått 
uppdraget att granska kvaliteten i grundskolan. 
Revisionsfrågan var om barn- och utbildningsnämndens styrning, 
uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan ändamålsenligt med tillräcklig 
intern kontroll.  
Svar från Deloitte: Vår sammanfattade bedömning är att barn- och 
utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i 
grundskolan är ändamålsenligt med tillräcklig intern kontroll. 
Deloitte lämnar i sin rapport iakttagelse och rekommendationer. 
  
Beslutsunderlag 
Deloittes rapport 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att anta förvaltningens 
förslag till svar till Deloitte AB samt delge Kommunfullmäktige. 
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Lokalplan  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att förvaltningen jobbar vidare med det 
lagda förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen.  
Johnny Johansson, lokalstrateg och förvaltningschefen redogör för arbetet 
framåt. Presenterar ett omarbetat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009–22) 
Barn- och utbildningsnämndens 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  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 27 
Förslag till reviderade lokalplan 2018-04-16 i power point presentation 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-07 § 36 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 63 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och att 
förvaltningen jobbar vidare med det lagda förslaget.  
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Digitalisering – en till en, internetfilter  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet gav vid mötet i november 2017 ett uppdrag till förvaltningen 
att undersöka möjligheteter till 1:1 datorer till elever på högstadiet. 
Carina Sandberg, utvecklingsstrateg, medverkar och informerar om 
dagsläget. Även om förslaget till processen som. 
 
Internetfilter dnr 2018/218 - På utskottets sammanträde 2018-06-12 § 59 
beslutades det att förvaltningen fick uppdrag att utreda ärendet och 
återkomma till utskottet i september. Utvecklingsstrategen informerar. 
Det som behöver göras är att systematiskt öka kunskapen om hur vi bäst 
skyddar unga från risker på nätet och sedan agera utifrån denna kunskap. 
Forskningsprojektet EU Kids Online har exempelvis visat att barn behöver 
stöd att utveckla motståndskraft mot faror på nätet.   
Ett sätt att utveckla motståndskraft är att använda nätet mycket och att ha 
tillgång till trygga och engagerade vuxna. 
Skolan har ett ansvar, och tar redan idag ansvar för, att utbilda barn och 
unga till att bli ansvarsfulla internetanvändare, vilket också betonas i 
läroplanerna och i vår egen IKT plan.  
 
Beslutsunderlag 
Power Point på mötet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att godkänna lämnad information. 
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Skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att barn och utbildningschefen är tillika skolchef i 
Vaggeryds kommun. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att barn och utbildningschefen är tillika skolchef i 
Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef 
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som 
fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar 
alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och 
fritidshemmet. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller 
för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och 
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att 
alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I 
stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är 
en markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs. 
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa 
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är 
ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2018-09-11 § 81 2018/257 12, 13

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Forts. § 81 
med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att 
utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande 
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen. 
 
Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för 
skolan. 
 
Vaggeryds kommun är en mindre kommun där barn och utbildningschefen 
redan idag i flera sammanhang benämns som skolchef. Därför föreslår 
förvaltningen att barn och utbildningschefen är tillika skolchef i Vaggeryds 
kommun.   
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 69 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-04 
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Revidering av miljöprogrammet 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden besluta om de åtgärder som nämnden avser att utföra 
under det reviderade miljöprogrammet period 2018 – 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat miljöprogram del 2 (mål och strategier) beslutades av 
kommunfullmäktige 2018-04-23 §62. Under hösten 2018 del 3 
(handlingsplan) beslutas. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som 
kommunkoncerner ska genomföra för att uppnå miljömålen. Respektive 
nämnd och styrelse beslutar om sina åtgärder. 
Tabell 1 - finns de åtgärder som Barn- och utbildningsnämnden föreslås 
besluta för att uppnå beslutade miljömål. 
Tabell 2 – framgår vilka åtgärder som föreslås utgå ur det reviderade 
miljöprogrammet. Bilagt finns de åtgärder som Barn- och 
utbildningsnämnden föreslås åta sig i sin helhet. 
De åtgärder som föreslås utgå finns i tidigare miljöprogram 2014–2017 
(finns på intranätet) samt i tillägget till miljöprogram. Både nya, ändrade 
och borttagna är förankrade med förvaltningschef och miljösamordnare. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 7  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 11 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 8 
Revidering miljöprogrammet 
Tillägg till miljöprogram 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden besluta om de åtgärder 
som nämnden avser att utföra under det reviderade miljöprogrammets 
period 2018 – 2021. 
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Barnomsorg på obekväm tid           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från februari 2015 hade som förslag att Vaggeryds kommun ser 
till att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider.  
Barn- och utbildningsnämnden lämnade en utredning och förslag till 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen förutsatt att medel att tillförs. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 121 att barn- och 
utbildningsnämnden får inom tilldelad ram (400 000 kronor) hantera 
principerna och de praktiska lösningarna för utformningen för barnomsorg 
på obekväma tider. 400 000 kr räcker till att fördela 30 timmar i veckan.  
 
Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskolan, medverkar och 
informerar om dagsläget. Personalen har fått information så att de kan svara 
på eventuella frågor. Alla vårdnadshavare har fått mail om vad som gäller. 
Även så står det i tillämpningsbestämmelserna på nätet om vad kommunen 
erbjuder.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-02-06 § 10 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-04-17 § 33 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2018-05-08 § 44 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 45: 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29 § 67: Ärendet 
utgår och återkommer på utskottet den 11 september. 
 
Förslag på beslut  
Ordföranden föreslå utskottet att godkänna lämnad information.  
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Sammanträdesplan 2019                                       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden godkänna sammanträdesplan 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret vill att nämnden ska lämna in en preliminär plan 
för sammanträde för 2019 senast 29 oktober. 
Förvaltningen presenterar förslag på datum för barn- och 
utbildningsnämnden. 
Ärendet diskuteras. Justera förslaget innan nämnden utifrån dagens 
diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna 
sammanträdesplan 2019.  
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-09-11 § 85 2018/256 17

 

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

JO anmälan - sekretess              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg, redogör om en inkommen Jo anmälan. 
samt ger ett förslag till yttrande. Ärendet är ett sekretessärende. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och ändrar datum för utskottet i oktober till 
den 11 oktober.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Föreslår att arbetsutskottet flyttar sammanträdes i oktober från 9 
till 11 oktober. 

2. Kosten – Kostchefen kommer till utskottet i oktober för att 
redovisa en handlingsplan för andel svenskt kött. Under 
förutsättning att Kommunfullmäktige har beslutat om extra 
pengar för mer svenskt kött.  
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