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ÄRENDELISTA

§1 Ekonomirapport januari – december 2021
§2 Elev- och barnomsorgsrapport, januari 2022
§3 Mål och uppföljning – Kvalitetsrapport kostenheten
§4 Åkers skola
§5 Pedagogisk omsorg i Åker
§6 Programutbud Fenix KKC
§7 Motion – fastighetsskötsel i kommunal regi
§8 Ansvarsprövning, Deloitte
§9 Information och övriga frågor
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§1

Ekonomirapport januari – december 2021 (BUN 2022/009)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om driftsredovisning/verksamhet, statsbidragsutveckling, 
driftredovisning avvikelser/utfall vs budget, samt löne/arvoden och personalomkostnader.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Ekonomiuppföljning januari - december 2021

Paragrafen är justerad
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§2

Elev- och barnomsorgsrapport, januari 2022 (BUN 2022/011)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om antal barn i förskolan/delområde, samt informerar om prognos 
över elever i förskolan, grundskolan och fritidshemmet.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport, januari 2022
 Elev och barnomsorgsrapport, 220107
 Boende i kommunen, januari 2022

Paragrafen är justerad
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§3

Mål och uppföljning – Kvalitetsrapport kostenheten (BUN 2022/013)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Kostchefen informerar om kvalitetsrapporten från kostenheten. Rapporten innehåller mål och 
förutsättningar, resultat (om matgästen, köken, portioner från tillagningskök, personal, 
nyckeltal) och framgångsfaktorer.
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning – Kvalitetsrapport kostenheten
 Mål och uppföljning Kvalitetsrapport KOSTEN, 220107

Paragrafen är justerad

5 (13)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2022-01-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Åkers skola (BUN 2021/266)
Beslut
Föreslår nämnden att pausa placering av barn till förskoleklass vid Åkers skola tills det finns 
ett tillräckligt elevunderlag för skolan.

Upplysning
Jan-Olof Svedberg (SD) deltar inte i beslutet.

Anteckning
Ordförande lämnar en protokollsanteckning:

M, KD och L anser att tillräckligt elevunderlag är 5 elever per årskurs och att det för hela 
skolan är 20 barn. Att det temporärt för enstaka årskurser kan vara färre elever men att 
elevprognosen ska tyda på ett tillräckligt elevunderlag.

 
Sammanfattning
Ärendet är ett eget ärende utifrån utredningen om val av förskola/skola.
Elevprognosen för Åkers skola visar att fullt utbyggd endast är 9 elever fördelat på 
årskurserna F-3. Förvaltningen ser inte att det finns ett tillräckligt elevunderlag bedriva 
utbildningen enligt det i skollagen angivna syftet.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att pausa placering av barn till 
förskoleklass vid Åkers skola tills det finns ett tillräckligt elevunderlag finns för skolan.

Beslutsunderlag
 Åkers skola
 Elevunderlag Åkers skola

Paragrafen är justerad
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§5

Pedagogisk omsorg i Åker (BUN 2021/096)
Beslut
Föreslå nämnden att bedriva pedagogisk omsorg i Åker. Beslutet gäller från höstterminen 
2022 för barn för i förskoleåldern samt elever tillhörande åk F-3.
 
Anteckning
S-gruppen genom vice ordföranden understryker att det är synd att kommunen inte kan 
bedriva förskola på alla enheter.
 
 
Sammanfattning
Då pedagogisk omsorg vänder sig till samma åldrar som barn i förskola och fritidshem ser 
förvaltningen en möjlighet att slå ihop dagens förskola och fritidshem till en samlaverksamhet 
i Åker. Att ha en samlad verksamhet i form av pedagogisk omsorg för barn i förskoleåldern 
samt elever tillhörande åk F-3, gör att vi fortsatt kan hålla igång verksamheten genom att det 
blir enklare att bemanna och organisera verksamheten. Behov att bedriva fritidshem och 
förskolan som pedagogisk omsorg föreligger tills ett elevunderlag åter finns för att anta barn 
till förskoleklassen i Åker.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att bedriva pedagogisk omsorg för barn i 
förskoleåldern samt elever tillhörande åk F-3 i Åker fr o m HT 2022 till dess att ett tillräckligt 
elevunderlag finns för att anta barn till förskoleklassen i Åker.
 
Förslag till beslut
Föreslå nämnden att bedriva pedagogisk omsorg i Åker. Beslutet gäller från höstterminen 
2022 för barn för i förskoleåldern samt elever tillhörande åk F-3.
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Beslutsunderlag
 §39 bua Pedagogisk omsorg i Åker
 Pedagogisk omsorg i Åker, 2022-01-07

Paragrafen är justerad
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§6

Programutbud Fenix KKC (BUN 2021/267)
Beslut
Föreslår nämnden att fastställa programutbudet vid Fenix kultur och kunskapscentrum enligt 
förvaltningens förslag.
 
Sammanfattning
Handel- och administrationsprogrammet (HA) övergår till Försäljning och serviceprogrammet 
(FS) inför Höstterminen 2022.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att fastställa programutbudet vid Fenix 
kultur och kunskapscentrum enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Programutbud Fenix KKC

Paragrafen är justerad
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§7

Motion – fastighetsskötsel i kommunal regi (BUN 2021/183)
Beslut
Föreslår att motionen avslås men att bun är positiva till att verksamheten i egen regi utreds 
vidare enligt förvaltningens förslag.
 
Reservationer

S-gruppen genom vice ordförande reserverar sig mot beslutet.
 
Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Kenth Williamsson (S) och Anna Karin Slunge (S) har lämnat in en 
motion om fastighetsskötsel i kommunal regi.
Följande förslag redovisas i motionen:
Vaggeryds kommun planerar för återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt 
lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenör löper 
ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter.
Kommunen budgeterar snarast medel för verksamhet i egen regi omfattande 
fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård.

Förslaget remitteras till tekniska nämnden och barn-och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 1 februari 2022.
 
Yrkanden

Ordföranden yrkar att förordar nämnden att nämnden föreslår att motionen avslås men att bun 
är positiva till att verksamheten i egen regi utreds vidare enligt förvaltningens förslag.
 
Förslag till beslut
Föreslår nämnden att bifalla delar av motionen enligt följande.
1. Bifalla att inre och yttre fastighetsskötsel ska ske i egen regi.
2.  Avslå att fastighetsunderhåll ska ske i egen regi.
3. Verksamheten avgör själva om lokalvård ska upphandlas eller inte.
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen efter beslut i nämnd.
 

Beslutsunderlag
 §83 bua Motion – fastighetsskötsel i kommunal regi
 Motion fastighetsskötsel i kommunal regi, 2022-01-07
 Motion från S - fastighetsskötsel i kommunal regi
 Remiss - Motion - fastighetsskötsel i kommunal regi

Paragrafen är justerad
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§8

Ansvarsprövning, Deloitte (BUN 2021/274)
Beslut
Ordförande och vice ordförande bistår förvaltningschefen med att svara på frågorna inför 
nämndens sammanträde.
 
Sammanfattning
Inom ramen för den årliga ansvarsprövningen kommer kommunrevisionen ha möte med BUN 
presidium och förvaltningschef den 24 februari, kl. 08:15-09:30. Frågor som 
kommunrevisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden svarar skriftlig och skickar till 
senast den 18 februari kl. 15:00.
Deloitte är tacksamma om nämnden, så långt möjligt, motiverar och verifierar/exemplifierar 
sina svar. De uppmanar att svaren behandlas av hela nämnden.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att ordförande och vice ordföranden bistår förvaltningschefen med att 
svara på frågorna inför nämndens sammanträde.
 

Beslutsunderlag
 Ansvarsprövning, Deloitte
 Frågor inför ansvarsprövning 2021 BUN Vaggeryd
 Svar till kommunrevisionen UTKAST

Paragrafen är justerad
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§9

Information och övriga frågor (BUN 2022/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.
 
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om:

 Buns sammanträde den 25 januari 2022 sker enbart via TEAMS
 Om en artikel i Dagens samhälle om en dom i högsta förvaltningsdomstolen. Gäller 

fristående verksamhets ersättningar.
 Dagsläge Covid 19

 
 
Förslag till beslut
Föreslå arbetsutskottet att godkänna lämnad information.
 

Paragrafen är justerad
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