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arbetsutskott 
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Anslaget sätts upp 2018-01-16 Anslaget tas ner  
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Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 09 januari 2018 klockan 13:00 – 
16:50 
 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink vice ordförande (S) 
Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S)

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Christer Holmgren (M) Paragraf 1 – 9 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 15 januari 2018 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Christer Holmgren 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
8. Grön handlingsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
8. Grön handlingsplan 
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Studieresa Tenhult 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reflektioner efter studieresan till Tenhult. 
Ordföranden, vice ordförande (med som ledamot i budgetberedningen), 
Christer Holmgren (M) och förvaltningschefen var med budgetberedningen 
i Tenhult för att besöka två förskolor. Dessa var byggda som paviljonger 
inne på en fabrik och färdigställda på plats. Alla var positiva till de två 
förskolorna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande frågar arbetsutskottet om de kan godkänna information. 
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Ekonomi – Uppföljning december 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
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Resursfördelning 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer för beslut till 
nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningenschefen ger föredragning om resursfördelning 2018.  
 
Beslutsunderlag 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden frågar om utskottet godkänner lämnad information och att 
ärendet återkommer för beslut till nämnden. 
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Uppföljning - måluppfyllelse 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 91 beslutades 
att detta ska vara ett återkommande ärende till utskottet. 
Förvaltningschefen ger utskottet en sammanfattning, om utvecklingsfaser 
samt om vikten av hur vi uppfattas. Översikten med målbild och 
handlingsplaner samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra 
skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant. 
 
Förvaltningschefen redogör resultaten från SIRIS som kom 2017-12-21. Det 
gäller gymnasieskolans resultat. De visar mycket bra resultat jämfört med 
rikets snitt. Ett område att jobba vidare med är att få fler elever på 
yrkesinriktade program att fullfölja utbildningen inom tre år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information 
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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.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport januari 2018  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-01-09 § 7 2017/364 8

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förslag till Miljöprogram för Vaggeryds kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på remissen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vaggeryds kommun har vid sitt 
sammanträde den 18 oktober 2017 beslutat att sända förslaget till reviderat 
miljöprogram, del 2 Mål och strategier på en remiss, både internt och 
externt.  
Syfte  
Ett miljöprogram för Vaggeryds kommun antogs 2014-09-29 och gäller för 
perioden 2014 - 2017. Under 2016 - 2017 har en parlamentarisk grupp, 
bestående av en representant för varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige, arbetat med revideringen av miljöprogrammet för 
perioden 2018 - 2021. Miljöprogrammet är kommunens plattform för det 
långsiktiga och strategiska miljöarbetet och är styrande för 
kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen.  
Det reviderade miljöprogrammet kommer att delas in i tre delar. 
 
Remissvaren ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast 
måndagen den 12 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Internremiss 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen att utarbeta 
ett förslag på remissen. 
  

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens  

arbetsutskott 2018-01-09 § 8 2017/329 9

 

 

 

                                                                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-12-12  

FC 
 

 

Grön handlingsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelsen till kommunledningskontoret som 
svar på internremissen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Internremiss har inkommit från kommunens miljöstrateg. Sista svarsdag till 
kommunledningskontoret är den 8 januari 2018. 
Kommunledningskontoret sammanställer svaren från interremissen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar sedan yttrandet till Länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Internremiss 
Bilaga som berör barn- och utbildningsnämnden. 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-05 § 123  
Tjänsteskrivelse 2018-01-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen lämnar tjänsteskrivelsen till 
kommunledningskontoret som svar på internremissen. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen vill diskutera 

1. Strategidagar. 
2. Hur vi informerar om beslut från nämnd utan att det ska bli några 

missförstånd. 
 
Ordföranden föreslår att vi till nästa utskott ta upp ärendet om förskola på 
obekväm arbetstid. Då har utredaren börjat arbeta igen och kan medverka. 
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