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Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
 

 

Sammanträdesdatum 2017-10-10 Paragraf: 90 – 100 

Anslaget sätts upp 2017-10-17 Anslaget tas ner  
2017-11-08 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift 

 
  

 Elsebeth Sandén 
 
 
 

 

Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 10 oktober 2017 klockan 13:00 
– 17:20 
 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S) 
Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S) 13:00 – 16:20 ej beslut § 100 

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Katharina Friberg, verksamhetschef skola, Helen Kähr, Karin 
Sparrenholt, Peter Hansson, rektorer § 91 
Katharina Friberg, verksamhetschef skola under en punkt § 100 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Christer Holmgren (M) Paragraf 90 – 100 
 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 16 oktober 2017 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerare 
 
 

  Christer Holmgren 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-10-10 § 90  2 

 
 
 
 
Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
10. Tillsättning ny kostchef 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
11. Tillsättning ny kostchef 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Examenresultat 2017 (grundskola/gymnasium) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• Föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
• Ärendet arbetsmiljö byts mot ärendet uppföljning måluppfyllelse 

som stående ärende till arbetsutskottet. 
• Ärendet arbetsmiljö ingår under projekt som stående ärende till 

utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar examensresultaten vårterminen 2017. Redogjorde 
för gymnasieskolans resultat på utskottet i september. Nu har grundskolans 
resultat också publicerats. Förvaltningen vill ha en dialog med utskottet. 
Katharina Friberg, verksamhetschef skola, Helen Kähr, Karin Sparrenholt, 
Peter Hansson, rektorer, närvarar på sammanträdet.  
Förvaltningschefen redogör för resultaten och sammanfattning. 
Ärendet diskuteras. 
Verksamhetschefen informerar om arbetsgrupp och projekt för att öka 
måluppfyllelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 83  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 82 Beslut: Ärendet utgår och 
återkommer nästa nämnd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna 
lämnad information. 
Roger Ödebrink (S) föreslår arbetsutskottet att ärende arbetsmiljö byts mot 
ärende uppföljning måluppfyllelse som stående ärende till arbetsutskottet. 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att ärende arbetsmiljö ingår under 
projekt som stående ärende till utskottet. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi – Uppföljning september 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer till nämnd för 
beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
Då ekonomisystemet stängs först den 12:e oktober visar förvaltningschefen 
på preliminära siffror för september. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar arbetsutskottet att godkänna lämnad information och 
att ärendet återkommer till nämnd för beslut. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-10-10 § 93 2017/009 5 

 
 
 

                                                                                                                
Programbudget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. Ärendet återkommer till nämnden för 
beslut.. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Programbudgeten ska lämnas till ekonomiförvaltningen för vidare arbetet 
senast 27 oktober. 
Förvaltningschefen lämnar förslag på programbudget 2018. Ärendet 
diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information. Ärendet 
återkommer till nämnden för beslut. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljö. Inga nya ärenden. 
Däremot har förvaltningschefen har fått flera indikationer om hög 
arbetsbörda inom samtliga verksamheter.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Roger Ödebrink (S) frågar hur ärendet ligger till med den nya förskolan i 
Vaggeryds tätort. Förvaltningschefen svarar att ärendet ligger hos 
fastighetsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport oktober 2017  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Projekt 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om projekt 2018. Hur förvaltningen arbetar för 
målen konkretiserat i projekt. Alla projektledare fyller i sina uppföljningar 
och delprojekt på ett överskådligt sätt som följs upp kontinuerligt. 
Arbetsutskottet kommer att få information varje sammanträde och nämnden 
fyra gånger om året. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att godkänna lämnad information. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag – Servera inga halvfabrikat i 
skolorna 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ge förvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag till svar på 
medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 8 september 2017 med förslag att 
inga halvfabrikat ska serveras i skolorna. Samt att en dietist/kostrådgivare 
hjälper till med matsedeln.  
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beslut, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att ge förvaltningen uppdrag att ta fram ett 
förslag till svar på medborgarförslaget. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-17  
FC 
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Läsårstider 2018/2019 och 2019/2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna läsårstider för kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger förslag till arbetsutskottet för kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till läsårsdata 2018/2019 och 2019/2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna läsårstider 
för kommande läsår 2018/2019 och 2019/2020.  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Tillsättning ny kostchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Erbjuda Therese Lundell tjänsten som ny kostchef i Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som kostchef har varit ute på offentliga jobb. 14 stycken sökte.  
Tre var kallade till en första intervju. Två kallades för vidare intervju med 
tjänstemän och politiker i en grupp, fack och kostpersonal i en grupp.  
Förvaltning/politikergruppen förordar Therese Lundell. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att besluta att erbjuda Therese Lundell 
tjänsten som ny kostchef i Vaggeryds kommun. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar  

1. Budgetberedningens möte där barn- och utbildningsnämndens 
förslag om lokalplanen presenterades. Önskar att på nästa 
arbetsutskott ska ta inriktningsbeslut. Ärendet diskuteras. 

2. Delgav utskottets sina uträkningar gällande skolskjuts. 
 
Förvaltningschefen informerar  

1. Verksamhetsbesök på Fenix 25 oktober.. 
2. Under förmiddagen 2017-10-10 var förvaltningschef, 

verksamhetschefer, kommunalråd, oppositionsråd och 
kommundirektör på verksamhetsbesök. De besökte Bullerbyn, 
Sörgårdsskolan, Växthuset och Hok. 

3. Tillsammans med verksamhetschefen för skolan, informerar om 
situationen och dagsläget i Svenarum. Arbetet pågår för att få en 
riktigt bra skolkultur där med olika insatser. 

 
Övriga frågor 
Ordföranden vill att utskottet ska tänka på hur vi kan få fler mötesplatser 
och dialoger med olika verksamheter. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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