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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-23 §  2017/  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                 1. 
Remida 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Information från Remida. 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/009  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                           2.                                                 
Ekonomi – uppföljning januari 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärende 
Utredaren en ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 12 
Ekonomirapport januari 2017 
 
 
 
  
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/010  
 
 
 

        3. 
Ekonomi – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet beslutade att godkänna lämnad information och att ärendet 
återkommer för beslut i nämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2016 ska inlämnas 
till ekonomikontoret senast den15 februari. Dokumentet skall omfatta 
nämndens ekonomiska resultat, verksamhetens måluppfyllelse, nämndens 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål, personal och samt 
sifferredovisning på delprogramsnivå och nyckeltal.  
Nämndens bokslut samt de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar 
och särskilda uppföljningar utgör underlag för verksamhetsberättelsen.  
  
Nämnden har möjlighet att revidera redovisningen efter sammanträdet 
2016-02-22. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 13 
Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
    

Ordförande: Jenny Larsen (KD) 
T.f. Förvaltningschef: Carina Sandberg 

Antal årsarbetare: 546 
Nettokostnad totalt: 334 166

 

  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 
Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skol-
barnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och 
obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolfor-
merna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av 
fristående förskolor och fritidshem med enskild huvud-
man. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskole-
klass. 
  
Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande 
och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, 
utbildning i svenska för invandrare (SFI), yrkeshögskola 

samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux). 
 
Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av 
de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna 
råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utveckl-
ingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsar-
betet. 
 
Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverk-
samheten i kommunen. 
Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den 
uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

Måluppfyllelse 2016 
Fyll i om målet är genomfört eller ej med ett kryss. 
I sin helhet (Eller utifrån summan av genomförda underliggande delmål/aktiviteter) 

Nr Nämnd Nämndens mål 2016 Genom-
fört 

Över 50 
% 
genom-
fört 

Påbörjat Ej på-
börjat 

1 BUN 

(KF-Vaggeryds kommuns beslutsfattande…….) 
Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara 
lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för 
kommunen och dess invånares bästa Jämställdhet och ett barn och ung-
domsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen         

2 BUN KF-Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan 
med minst godkända betyg         

3 BUN 

(KF-Näringspolitiken skall stödja….) 
Enligt läroplan ska Entreprenörskap genomsyra vår utbildning För att aktivt 
arbeta med den entreprenöriella arbetssättet tar alla verksamheter del av 
ReMida Målet är att utmana eleverna i att vara kreativa ReMida som är ett 
Kreativt Återanvändningscenter samlar rest och spillmaterial från företag i 
kommunen som sedan hämtas och används i förskola, fritidshem och skola i 
pedagogiskt arbete Gymnasiet deltar i ”ung företagsamhet” och Teknikcol-
lege Fenix vuxenutbildning bidrar med uppdragsutbildningar och yrkeshögs-
kola         

4 BUN 

(KF-All kommunal handläggning….) 
Nämnden/förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra handläggning och 
servicen till invånare och myndigheter Det sker genom att vi uppdaterar 
administrativa system, genomför kompetensutveckling, vidtar förbätt-
ringsåtgärder som kommer fram vid olika sammanhang         

5 BUN 

(KF-Kommunen skall upplevas vara en god….) 
Vårdnadshavare får förskoleplats för sina barn inom 4 månader Vi har en 
betydligt högre andel 10-12 åringar i fritidshemsverksamheten i förhållande 
till riksgenomsnittet Nämnden erbjuder särskola, gymnasium och vuxenut-
bildning samt SFI i egen regi i kommunen         

6 BUN 
(KF-Vården av våra äldre och sjuka……) 
Kostenheten som ligger under Bun:s verksamhet tillagar och serverar maten 
till kommunens äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjänsten         

7 BUN (KF-Vaggeryds kommun ska ll vara en god kulturkommun) 
Samarbetar med Kulturskolan och Milliseum.         

8 BUN 
(KF-Kraftfull uppmärksamhet skall rikta..).) 
Kontinuerlig uppföljning av budget sker varje månad i arbetsutskott och 
nämnd. Dialog sker fortlöpande med skolledarna kring budget         

9 BUN (KF- Vaggeryds kommun har som mål……) 
BUNs prioriterade mål 1: Måluppfyllelse i alla våra verksamheter         

10 BUN (KF- Personalpolitiken skall präglas av…) 
BUNs prioriterade mål 2: God och attraktiv arbetsgivare         

 
  



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
Kort Kommentar 
Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått 

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört 

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse 

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar 

Nr Kort kommentar 
Ev indikator/mått 
(Visualiseras av pilar i 
redovisningen) 
Uppåt/Neråt/Neutralt 

1  Ur ett barn och ungdomsperspektiv står det på dagordningen vid varje nämndsmöte.   
2  Andel elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen i % var 83,5 jmf med 2015 86,6   

3 

Verksamheten arbetar med läroplanens uppdrag att entreprenörskap ska genomsyra vår verksamhet 
Remida har inte fått genomslag fullt ut i vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med att utveckla  
arbetsformer. Inför 2017 gör vi en extra satsning på fritidshemmen. 
Vi erbjuder uppdragsutbildning men det är få som köper tjänsten trots att vi marknadsför det. Det är 
främst Data utbildningar som de genomför. 
Från hösten 2016 bedriver Fenix gymnasium fjärde året på teknikgymnasiet. 

  

4 
Vi har inför IST Förskola, tjänsten är inriktad på att göra ansökningsprocessen så maximalt effektiv och 
smidig som möjligt för både vårdnadshavare och administratörer i den dagliga förskole/fritidhems 
verksamheten. 

  

5 
 Genomfört under 2016 
Lärvux verksamhet har fördubblats under 2016. 

  

6  Genomfört under 2016   

7 
Temat med Milliseum har varit ” Hur var det att vara barn för 100 år sedan”. 
Samarbete med Milliseum, Remida och skolan har skett inom ramen för Skapande skola (Kulturrådet) 
Fenix har lärare som periodvis arbetar med Makerspace. 

  

8 
Det sker enligt vårt årshjul men under hösten har det inte varit med den fördjupade  
förklaringar/kvalitet som vi haft tidigare. Uppföljning med chefer har inte hunnits med i den omfatt-
ning som är planerat pga. byte av förvaltningsekonom. 

  

9 
 Utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete och dess olika verksamhetsområden så gör vi  
helhetsbedömning att vi har nått mer än 50 %   

10 

Vi har inte en arbetsmiljö som stödjer målet. Många av våra förskolor/skolor har stora brister när det 
gäller tillgång till funktionella arbetsplatser, undervisningslokaler och inventarier. Det är en viktig  
faktor när det gäller att rekrytera och behålla personal. 
 

 
 
Den allmänna debatten om lärarnas arbetssituation och löner som pågår anser BUN´s politiker att de 
inte kan påverka i sådan stor utsträckning, frågan ligger personalutskottet och budgetberedningen. 
 
Målet är att grönt ska öka med 20 % enheter till 72 % till nästa medarbetarenkät som genomförs 2017. 
 

  

 
 
 
  



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

Måluppfyllelse 2016, mål för miljö, personal ohälsa och intern kontroll 
Fyll i om målet är genomfört eller ej med ett kryss. 
I sin helhet (Eller utifrån summan av genomförda underliggande delmål/aktiviteter) 

Nr Nämnd Nämndens mål 2016 Genom-
fört 

Över 
50% 
genom-
fört 

Påbörjat Ej på-
börjat 

    MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016         
11 BUN I enlighet med kommunens miljöplan har nämnden följande mål:         
12 BUN Utbilda i sparsam körning för den personal som reser i tjänsten.         

13 BUN Öka tillgänglighet till skugga på förskolegårdar för att minska riskerna för 
solskador.         

14 BUN Utveckla ”mötas utan att resa” i enlighet med Bun:s IT plan.         
15 BUN Fortsätta att utöka andelen ekologiska livsmedel i kosten.         

16 BUN Uppstart av projektet kring ”minska exponeringen av skadliga ämnen i  
förskola och skola”         

17 BUN Fenix genomför årligen en utställning om miljöfrågor.         
18 BUN Upprustning av utemiljön på förskolor, fritidshem och skolor         
    PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016         

19 BUN 

Vi kommer att fortsatta det systematiska arbetsmiljöarbetet där samtliga 
medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ta ansvar för 
att vara en del av varandras arbetsmiljö. Nämnden har äskat medel för  
ar-betsmiljöbefrämjande åtgärder beträffande upprustning av klassrum, 
arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen samt nyanskaffning av  
personaldatorer. Särskilda åtgärder kommer att vidtas utifrån den 
kartläggning som är genomförd i förskolan. Intensifiera arbetet med  
personalenheten för att få till stånd mer riktade insatser och där  
personalenheten blir en tydlig resurs för verksamhetens chefer. 

        

    INTERN KONTROLL 2016         
20 BUN Översyn av administrativa system där personec P är prioritet.         
 
  



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
Kort Kommentar 
Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått 

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört 

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse 

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar 

Nr Kort kommentar 
Ev. indikator/mått 
(Visualiseras av pilar i 
redovisningen) 
Uppåt/Neråt/Neutralt 

11     
12  Målet uppfylldes 2015. Vi har prioriterat personal som dagligen kör i sin tjänst.   

13 
Förslag till solskydd på förskolegårdarna är framtagna och medel är avsatta från 2016 och 2017,  

åtgärden planeras att genomföras under 2017.            

14 Används endast vid enstaka möten   

15 
Utökningen har skett genom upphandlingen av närproducerat kött från Häradsköps gård 
I juni månad emottog kostenheten ta emot pris av Ekomatscentrum. Vaggeryds kommun placerade sig 
på en 15 plats i Sverige enligt deras målbild som är 30 %. Det nationella målet är 25 %. 

  

16 

Projektet kring ”minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola och skola” är påbörjat med samtliga 

förskolechefer. Arbetet kopplas till Naturskyddsföreningens projekt ”giftfri förskola”. Inventering är  

genomförd på samtliga förskolor 

  

17 

 Utställningen genomfördes i samverkan med kommunbiblioteket genom lärare på Fenix och  

miljöhörnans planeringsgrupp. Årets utställning handlade om klimatet och klimatförändringar och ge-

nomfördes tidsmässigt i samband med klimatmötet (COP 21) i Paris. Det var elever från samhällspro-

grammet på Fenix som ansvarade för utställningen.  

  

18 Genomförd på Hjortskolan, Fågelforsskolan samt en separat satsning på Hoks förskola   

 19 
Vi arbetar efter den framtagna planen. Vi har använt ca 1,5 miljoner av vår budget för utbyte av inven-
tarier. Utredningen ”Förskolans förutsättningar” är genomförd men ej färdigbearbetad. Enkäter och 
djupintervjuer har genomförts av personalavdelningen, materialet ingår i utredning.  

  

 20  Ej hunnit med pga. av personalbyte.   
 
 

 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2016 
Arbetet med att utarbeta ett underlag för lokalplanen för verksamhetens skolor har varit resurskrävande på olika sätt, men 
väldigt viktig så att våra elever får likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Den är beslutad av fullmäktige och ska nu börja 
verkställas. Det är ett långsiktigt arbete ligger framför oss i framtiden.  
 
På uppdrag av Barn och unga i samverkan (BUS-gruppen) har en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp  
planerats och startats upp i samverkan med socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. På uppdrag av Barn och unga i 
samverkan (BUS-gruppen) har 
en arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar utrett möjligheterna att starta en särskild  
undervisningsgrupp som startade höstterminen 2016. 
 
Den särskilda undervisningsgruppen har som mål att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att fullfölja sin skoltid i  
Vaggeryds kommun och få en bra helhet mellan skola, familj och fritid där man utvecklas på bästa sätt. Målet är att uppnå 
de grundläggande målen då man slutar grundskolan. 
 
Vi har upparbetat en organisation för att ta emot nyanlända/asylsökande barn/elever. Den organisationen har under hösten 
förberett emottagandet av barn och elever som har flyttat in i Yxenhagas asylboende. 
 
 
 
ARBETSGIVARPERSPEKTIV 
Vi står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla lärare med rätt kompetens till verksamheterna.  
Konkurrens är stor det kan innebära att personalomsättningen kan komma att öka. Lokalplanens genomförande kommer att 
påverka lärarnas arbetsmiljö vilket kan få betydelse för trivsel och arbetsbelastning. Att arbeta för kontinuitet är viktigt för att 
bibehålla och öka kvalitén i verksamheterna. 
 



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
RESULTATRÄKNING, TKR                                                       

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Verksamhetens intäkter +69 736 + 44 554 +53 667 + 48 007 
Verksamhetens kostnader -401 632 -383 636 -379 178 -360 913 
Verksamhetens nettokostnader -331 896 -339 082 -325 511 -312 906 
Finansiella kostnader -314 -1 924 -321 -250 
Avskrivningar -1 967 - 46 -1 843 -2 624 
Resultat efter avskrivningar -334 177 -341 052 -327 675 -315 780 
Kommunbidrag 341 052  341 052 324 106 +315 138 

ÅRETS RESULTAT  +6 875 0 -3 569     -642 
 
 

               

 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Avvikelse Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 
600 Gemensam administration 11 933 11 864 -69 12 324 11 504 
601 Kompetensutveckling 796 1 171 375 850 1 040 
603 Verksamhetsledning och elev-
hälsa 8 494 8 257 -237 7 867 7 354 
621 Kosthåll -1 292 270 1 572 -787 -598 
624 Skolskjutsar 11 789 10 900 -889 10 851 10 798 
641 Grundskola 120 678 122 592 1 914 115 446 110 970 
657 IKE Gymnasieskola 23 184 23 178 -6  23 055 21 926 
659 Gymnasieskola 25 817 27 224 1 407 26 943 24 834 
661 Vuxenutbildning 10 137 12 676 2 539 11 935 11 428 
662 Yrkeshögskola 2 247 2 824 577 1 808 1 689 
671 Särskola 9 795 10 832 1 037 10 714 10 217 
723 Förskoleklass 9 818 9 024 -794 9 465 9 576 
724 Förskola 81 659 80 953 -706 79 083 75 495 
725 Fritidshem 18 050 17 445 -605 16 440 16 297 
727 Vårdnadsbidrag 513 1 300  787 1 296 1 371 
729 Återanvändning 560 542 -18 382 479 
 
TOTALT 334 177 341 052 6 875 327 675 315 780 



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
 
 
 
EKONOMISK ANALYS 
 
Verksamhetens intäkter har under 2016 varit ca 25,2 Mkr högre än budgeterat. Detta kan till största delen förklaras av att 
BUN har erhållit 29,8 Mkr i statsbidrag mot budgeterat 7,5 Mkr. Detta medför också att lönekostnader har varit högre än 
budgeterat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar för verksamhetsåret 2016 ett överskott motsvarande 6 875 tkr. I detta  
resultat ingår volymkompensation för förskolan om 2 880 tkr pga. I 2015 års resultat ingick inte detta och nämnden visade 
då ett underskott om -3 569 tkr. Reglering av volym (2 160 tkr) skedde då istället via ett balanskonto, kallat  
resultatregleringsfond.  
 
Nedan kommenteras de största avvikelserna per programområde. 
 
Personalutbildning BUN 
Personalutbildning BUN visar ett överskott om 400 tkr mot budget. Anledningen till det är att alla utbildningar som planerats 
inte har hunnits med att genomföra. 
 
Kosthåll 
Kostenheten visar ett överskott på +1 600 tkr i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på lägre inköpspriser av 
livsmedel. Detta pga. nytt avtal där kostnaderna är lägst i början av avtalets period för att sedan successivt öka.  
Personalkostnader har också varit ca 600 tkr lägre än budgeterat.  
 
Skolskjutsar 
Programområde skolskjutsar visar ett underskott om -900 tkr mot budget. Under året har kostnaderna blivit högre pga. ökat 
behov av extraturer för elever med växelvis boende, byte av skola och särskoleturer.  
 
Grundskola 
Grundskolan visar ett överskott om + 1 900 tkr mot budget vilket främst beror på att erhållna statsbidrag har varit högre än 
budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma utsträckning. Periodisering av större bidrag som inte har  
förbrukats vid årsskiftet eller ska återbetalas har periodiserats för att visa rättvisande siffror.  
 
Gymnasieskola Fenix 
Gymnasieskolan visar ett överskott om + 1 400 tkr för 2016 mot budgeterat. Detta beror främst på att erhållna statsbidrag 
från Migrationsverket har varit högre än budgeterat. De har ökat från 1 500 tkr (2015) till 4 800 tkr (2016) för gymnasiet. 
Kostnaderna för språkintroduktionen på gymnasiet har å andra sidan inte ökat på samma sätt utan endast från 2500 tkr 
(2015) till 3500 tkr (2016). 
 
Vuxenutbildning 
Programområdet för vuxenutbildning visar ett överskott om +2 500 tkr mot budget, vilket främst beror på att erhållna  
statsbidrag blivit högre än budgeterat. Personalkostnader har också varit något lägre pga. svårt att rekrytera personal, vilket 
har lösts med timanställningar. 
 
Yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan visar ett överskott om + 600 tkr mot budget. Anledningen till detta är främst att lönekostnader varit lägre 
pga. pensionsavgång och en återgång från tre till två heltidsanställningar.  
 
Särskolan 
Särskolan visar ett överskott om +1 000 tkr mot 2016 års budget. Antalet barn har varit lägre än budgeterat, de var  
beräknade att börja under senare delen av 2016 men börjar först 2017. 
 
Förskoleklass 
Förskoleklass har ett underskott om – 800 tkr mot budgeterat. Anledningen till det är högre lönekostnader för barn med 
behov av extra stöd. 
 
Förskolan 
Förskolan visar ett underskott om -706 tkr jämfört med budget 2016. Statsbidragen har varit högre än budgeterat, vilket 
bland annat beror på statsbidrag kallat ”Mindre barngrupper”. Under året har lönekostnaderna varit högre än budget.  
Förskolan har totalt haft 36 fler barn än budgeterat. Volymkompensation för detta har skett i slutet av året och finns med i 
2016 års budget. 
 
Fritidshem 
Fritidshem visar ett underskott om – 600 tkr mot budget. Främsta orsaken till det är högre lönekostnader till följd av fler barn. 
Antalet barn har varit 64 fler än budgeterat.  
 
Vårdnadsbidrag 
Vårdnadsbidrag visar ett överskott om +800 tkr mot budgeterat. Detta beror på regeringens avskaffande av vårdnadsbidrag 
under början av 2016, vilket medfört att möjligheten att bevilja nya vårdnadsbidrag upphört. 
 
 



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd 
 

 
FRAMÅTBLICK 
Vi står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla lärare med rätt kompetens till verksamheterna.  
Konkurrens är stor det kan innebära att personalomsättningen kan komma att öka. Lokalplanens genomförande kommer att 
påverka lärarnas arbetsmiljö vilket kan få betydelse för trivsel och arbetsbelastning, vilket kan bidra till att man vill arbeta 
kvar på sin arbetsplats även om andra kommuner lockar med andra förmåner. Konkurrensen genom lönen kan komma att 
öka eftersom situationen inte enbart är en fråga för vår kommun utan nationell. Kompetensen hos vår personal är avgörande 
för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 
 
Den planerade lokalplanen för förskolorna kommer att påbörjas i slutet av året. Resultaten av den blir intressant att se, den 
kan komma att få betydelsen för arbetsmiljön för barnen och personalen på våra förskolor. 
 

Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom  
Barn- och utbildningsnämndens bokslut.  Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckel-
talen ej kan jämföras med SCB:s eller Skolverkets sammanställningar. 

 
Kostnad = bruttokostnad i tkr inklusive andel av BUN:s gemensamma kostnader. 

 
 
 

 

 
 
 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

 
 
 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Grundskola, inkl. friskola      
Antal elever snitt vt/ht 1542 1 504 1 452  1 409 1 411 
Kostn/elev 93,1 92,1 92,1 91,8 91,5 
Elever per lärare 10,2 10,0 10,7 11,1 10,8 
      
Gymnasieskola       
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE) 542 526 471 478 533 
Kostn/elev (inkl. IKE) 113,3 111,7 115,9 111,4 106,2 
Elever per lärare 11,1 10,8 9,8 9,4 11,6 
      
Komvux      
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever 157 187 163 154 184 
      
Förskola, inkl. alternativa förskolor      
Antal barn snitt vt/ht 788 780 756 758 745 
Kostn/barn 119,6 116,5 115,5 111,2 108,8 
Barn per årsarbetare förskola 5,5 5,7 5,6 5,8 5,7 
      
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem      
Antal barn snitt vt/ht 648 635 583 568 580 
Kostn/barn 36,6 37,4 37,7 37,1 32,8 
Barn per årsarbetare fritidshem 19,1 17,9 17,0 16,7 19,7 
      
Förskoleklass      
Antal barn snitt vt/ht 172 177 186 170 151 
Kostn/barn 59,1 54,7 53,8 53,2 53,2 
Barn per lärare 12,1 14,5 14,1 15,5 14,1 
      
Särskola       
Antal elever snitt vt/ht 24 27 27 27 30 
Kostn/elev 397,7 379,2 371,4 372,2 379,6 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/008  
 
 
 

                                                                      4.                                                                        
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredaren presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Information 
om återkopplingen från Arbetsmiljöverket. Representanter var i Vaggeryds 
kommun under vecka 5. Protokollen har inte kommit ännu. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 15 
 
 
 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/011  
 
 
 
                                                                                        

                                                                             5.                                      
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 16 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2016/243  
 
 

 
                                                                                        

                                                                             6.                                                                                                                                                     
Förskolan i Hok 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för dagens situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok. Ärendet 
diskuteras.  
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att komplettera utredningen till nämnden för ett 
inriktningsbeslut 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2016/270  
 
 
 

                                                                 7.                                                                             
Granskning av upphandlingsprocessen            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad yttrande från 
kommunledningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har blivit granskad av Deloitte gällande upphandlingsprocessen.  
Kommunledningen har till Kommunstyrelsen lämnat ett yttrande som 
omfattar alla nämnder. Tf. förvaltningschefen om de föreslagna 
rekommendationer och iakttagelse samt planerade åtgärder i yttrandet.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens yttrande på revisionens granskning daterad 2017-01-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 19 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/037  
 
 
 

                                                                               8.                                                                          
Granskning av ansökan om ersättning 
från Migrationsverket     
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av ersättning från Migrationsverket. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats I rapportens sammanfattning finns 
iakttagelser och rekommendationer.  
Revisorerna vill ha svar på skrivelsen senast 2017-03-09 från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningen  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 20 beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att lämna ett förslag till svar på granskningen till 
nämndens sammanträde.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









































 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/004  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                 9. 
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret - nr. 56 – 93/2017 
Rektor 7 – 1-6/17 
Fenix KKC nr. 1-3/17 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 §  2017/003  
 
 
 

                                                                              10.                                                                                                                              
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden – fyllnadsval 
efter Marcus Rombo (KD) dnr. 2017/001-1 

2. Kompletteringsbudget 2016 och 2017 till bun dnr. 2017/009-7 
3. . 
4. . 

 
Övriga frågor.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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