
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2019-02-27

Underskrifter Sekreterare ............................................
Elsebeth Sandén

Ordförande ............................................ ............................................
Jenny Larsen

Justerande ............................................ ............................................
Jan-Olof Svedberg (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Datum för anslags 
uppsättande

2019-03-05 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-27

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

............................................ Underskrift
Elsebeth Sandén

Plats och tid Nämndrummet kl. 14:00-16:30

Beslutande ledamöter Atcha Adinda (L), Helena Erlandsson (S) (vice ordförande), 
Valter Hagström (SD), Jenny Larsen (KD) (ordförande), 
Christer Holmgren (M) §§15-16, §§18-21, Ida Philip (C), Carl 
Johansson (M), Christer Sandén (KD), Jan-Olof Svedberg 
(SD), Nadira Kilim (S)  ersätter Marijo Corkovic (S), Thore 
Olsson (L) §17 ersätter Christer Holmgren (M), Christina 
Karlsson (S)  ersätter Patric Ahlberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare Thore Olsson (L) §§15-16, §§18-21
Stig Svensson (SD)

Övriga närvarande Therese Lundell, kostchef §15, §21
Marie Wingren, ekonom §16
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
Susanne Smedberg, SACO representant
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Elsebeth Sandén, sekreterare

Utses att justera Jan-Olof Svedberg (SD)

Justeringens plats och tid Bun kontoret ,  2019-03-04   00:00

Protokollet omfattar §§15-21
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ÄRENDELISTA

§15 Dagordning
§16 Ekonomi – uppföljning januari 2019
§17 Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018
§18 Elev- och barnomsorgsrapport
§19 Mål och uppföljning
§20 Information och övriga frågor
§21 Information från kosten
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§15

Dagordning
Beslut
Godkänns efter att kompletterats med följande ärende: Information kosten

Sammanfattning
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning godkänns efter att 
kompletterats med följande ärende: 
Information kosten
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§16

Ekonomi – uppföljning januari 2019 (BUN 2019/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
 
 

Sammanfattning
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
 

Beslutsunderlag
 Ekonomi - Uppföljning januari 2019

Paragrafen är justerad
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§17

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018 (BUN 2019/010)
Beslut
Anta årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2018.

Sammanfattning
Förvaltningschefen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2018. Tyngdpunkter på: 
måluppfyllelse, indikationer till måluppfyllelse och väsentliga händelse.
Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2018.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2018.

Expedieras till 
Kommunledningskontoret/KS efter bun sammanträde

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2018
 20190213 Barn och utbildningsnämnd årsredovisning 2018

Paragrafen är justerad
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§18

Elev- och barnomsorgsrapport (BUN 2019/011)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för nämnden.

Information om att det saknas platser i norr. Klarar inte att bemanna en temporär avdelning så 
förvaltningen arbetar för att bereda platser i befintliga avdelningar tills Åviken är klar. Den 
väntas vara klar 1 maj.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport, februari 2019

Paragrafen är justerad
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§19

Mål och uppföljning (BUN 2019/015)
Beslut
Godkänna lämnad rapport

Sammanfattning
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.
Vikt lades vid resultat som sticker ut 2018 samt verksamhetsmål 2019-2022.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning

Paragrafen är justerad
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§20

Information och övriga frågor (BUN 2019/003)
Beslut
Godkänna lämnad information

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar:

1. Vattenskada på Tallbackens förskola. Under ca 6 veckor kommer barn och personal att 
vara i modulen vid Fågelfors förskola. Den var ju tom för tillfället då Bullerbyn nu 
flyttat in i sina nya lokaler.

2. Överklagan inskickad till migrationsverket för ej beviljad ansökan om statsbidrag.
3. Ny förskolechef 4 är Anneli Ottosson - hon börjar 20 maj.
4. Nästa barn- och utbildningsnämnden är det utbildning på förmiddagen. vi börjar då 

8:30. Närmre program kommer senare.
Ordföranden informerar:

1. Budgetberedningen - Var och besökte Götafors skola och Hjortsjöskolans matsal samt 
övningsbyggnaden.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet att godkänna lämnad information

Beslutsunderlag
 Information och övriga frågor

Paragrafen är justerad
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§21

Information från kosten (BUN 2019/066)
Beslut
Godkänna lämnad information

Sammanfattning
Kostchefen informerar om:
Nya kostorganisationen , dess mål och matsvinnprojekt.
Stort intresse från ledamöterna, så kostchefen fick svara på många frågor.

Paragrafen är justerad
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