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 Utdragsbestyrkande 

  

 
                                        

                    Christer Holmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 30 januari 2019 klockan  
14:00 – 16:55 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande 
Helen Erlandsson (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Jan-Olof Svedberg (SD)  
Patric Ahlberg (S)  
Atcha Adinda (L)  
Christer Sandén (KD) 
Marijo Corkovic (S) 14:00 – 16:00  
Christina Karlsson (S) ersättare för Marijo Corkovic (S) §§ 13 -14 
Ida Philip (C)  
Thore Olsson (L) ersättare för Carl Johansson (M) 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Stig Svensson (SD), Christina Karlsson (S) §§ 9 – 
12, Nadira Kilim (S) 14:00 – 16:00 
 
Emelie Lavesson, IKT pedagog §§ 4 - 5 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, sekreterare 
 

  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, fredag 2019-02-01 §§ 9 -14 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerande 
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 Utdragsbestyrkande 

  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-30 
 

Paragraf  
9 - 14 

Anslaget sätts upp 2019-02-01 Anslaget tas ner  
2019-02-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ekonomi – Uppföljning december 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport december 2018 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 1 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Elev- och barnomsorgsrapport 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
  
Förslag till beslut 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
Det är många barn i kö till förskolorna i norra delen av kommunen. 
Förvaltningen presenterar temporär lösning till Åvikens förskola är klar. 
 
Bullerbyns förskola började sin verksamhet i de nya lokalerna 14 januari 
2019.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport januari 2019  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 2 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2018. 
Tyngdpunkter på: måluppfyllelse, indikationer till måluppfyllelse och 
väsentliga händelse. 
Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2018 som kommer att 
behandlas i sin helhet vid nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsberättelse 2018. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 5  
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna lämnad rapport. 
 
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. 
 
Emilie Lavesson, ITK pedagog medverkar och redogör för 
digitaliseringsstrategi inom förskola och skola.  
 
Förvaltningschefen tar upp: 
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Samband/Analyser) rapport 
och information om höstterminens betyg för klass 9. 
Status lokaler utifrån lokalplan:  
Ventilationsarbetet på Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan pågår. 
Bullerbyn är nu helt klar och alla barnen på plats. I och med detta lämnas 
gamla sparbanken som temporära lokaler. 
Åvikens förskola ska vara klar i maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 6 
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Förvaltningschefens uppdrag 2019  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet var uppe på utskottet den 2019-01-15 § 6:  
Förvaltningschefens uppdrag 2019 – återkommer även nästa arbetsutskott 
för beslut i nämnd i februari. 
Förvaltningschefen informerar om förvaltningschefens uppdrag och mål.  
Underlag till beslut i februari kommer att vara förvaltningschefens 
ledaruppdrag innehållande: uppdragsbeskrivning, resultat (urval), analys  
(sammanfattning) samt förslag till mål 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsberättelse 2018. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 6 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar 

1. Femklöverns programförklaring finns att läsa på Vaggeryds 
kommuns hemsida.  

2. Teknik college – den 28 januari 2019 var ordföranden med i lokala 
styrgruppen. Informerade om lärlingsutbildningen på Fenix. 

 
Förvaltningschefen informerar 

1. Efter fråga om skola för nyanländas fick nämnden information att 
den inte längre finns som egen skolenhet. Nyanlända går 2 månader 
på mottagningsenheten. Sedan går de till en klass på den skolan som 
finns i närhet av där de bor. 
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