
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2019-05-22

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

Ordförande ............................................ ............................................
Jenny Larsen (KD)

Justerande ............................................ ............................................
Marijo Corkovic (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Datum för anslags 
uppsättande

2019-05-28 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Plats och tid Sessionsalen kl. 14:00-17:15

Beslutande ledamöter Atcha Adinda (L), Helena Erlandsson (S) (vice ordförande), 
Valter Hagström (SD), Jenny Larsen (KD) (ordförande), Ida 
Philip (C), Christer Sandén (KD) §§42-47, Marijo Corkovic 
(S), Jan-Olof Svedberg (SD), Thore Olsson (L)  ersätter Carl 
Johansson (M), Christina Karlsson (S) §§48-49 ersätter 
Christer Sandén (KD), Christer Holmgren (M), Patric Ahlberg 
(S)

Ej tjänstgörande ersättare Stig Svensson (SD)
Christina Karlsson (S) §§42-47

Övriga närvarande Elsebeth Sandén (Sekreterare)
Per-Erik Lorentzon (förvaltningschef)
Magnus Malmström (pedagog på Fenix) §§42-43
Vilgot Sandahl (elev på Fenix) §§42-43
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Maria Randåker (elev på Fenix) §§42-43
Cornelia Bergman (elev på Fenix) §§42-43
Raymond Pettersson (SACO representant)
Marie Wingren (ekonom) §§42-44
Helen Bengtsson-Carlström (verksamhetschef grundskolan) 
§§44-47

Utses att justera Marijo Corkovic (S)

Justeringens plats och tid Bun förvaltningen ,  2019-05-27   00:00

Protokollet omfattar §§42-49
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ÄRENDELISTA

§42 Dagordning
§43 Japanresan
§44 §38 bua Ekonomi - uppföljning januari - april 2019
§45 §39 bua Elev- och barnomsorgsrapport, maj 2019
§46 §40 bua Mål och uppföljning
§47 §41 bua Resultat och utveckling i skolan
§48 §42 bua Klimatsmart matsedel
§49 §44 bua Information och övriga frågor, maj 2019
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§42

Dagordning
Beslut
Godkänna dagordningen.
Godkänna Marijo Corkovic (S) som justerare.

Sammanfattning
Utskickad dagordning föreligger.
Förslag till justerare Christer Sandén (KD)

Paragrafen är justerad
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§43

Japanresan (BUN 2019/182)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Magnus Malmström, pedagog, Cornelia Bergman, Maria Randåker och Vilgot Sandahl, elever 
från Fenix, informerar om resan till Japan, Fukial high school i Kobe. De berättar om hur de 
upplevde att gå i en skola som var annolunda mot i Sverige. Hur det var att bo i en familj med 
annan kultur och mat. Berättade även om utflykter och andra upplevelser. 

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 Japanresan

Paragrafen är justerad

5 (11)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-05-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

§38 bua Ekonomi - uppföljning januari - april 2019 (BUN 2019/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
Förvaltningen får uppdrag att titta på åtgärder för att grundskolans budget ska komma i 
balans.

Sammanfattning
Förvaltningsekonomen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet samt en prognos 
för utfallet för helåret.
Ärendet diskuterades.

Yrkanden
Ordföranden föreslår nämnden att förvaltningen får uppdrag att titta på åtgärder för att 
grundskolans budget ska komma i balans.

 
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §38 bua Ekonomi - uppföljning januari - april 2019
 Arbetsmaterial BUN delårsrapport tertial per 20190430

Paragrafen är justerad
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§45

§39 bua Elev- och barnomsorgsrapport, maj 2019 (BUN 2019/011)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.

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

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §39 bua Elev- och barnomsorgsrapport, maj 2019
 Elev- och barnomsorgsrapport maj 2019

Paragrafen är justerad
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§46

§40 bua 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.
Områden som redovisas, det mesta från Skolverkets sammanställning:
Personal i förskola, skola och fritidshem
Socioekonomisk fördelning
Elever

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §40 bua Mål och uppföljning

Paragrafen är justerad
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§47

§41 bua Resultat och utveckling i skolan (BUN 2019/007)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Förvaltningschefen och verksamhetschefen redovisar:
Jämförelse mellan högstadieskolor.
Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
Utveckling framåt.
Särskild undervisningsgrupp - organisation. 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 §41 bua Resultat och utveckling i skolan

Paragrafen är justerad
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§48

§42 bua Klimatsmart matsedel (BUN 2019/093)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. 
Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade 
förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge 
nämnden.

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Expedieras till 
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp

Beslutsunderlag
 §42 bua Klimatsmart matsedel
 20190430 Svar till skrivelse LRF
 Klimatsmart matsedel - var finns helhetsbilden?

Paragrafen är justerad

10 (11)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-05-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

§44 bua Information och övriga frågor, maj 2019 (BUN 2019/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar:
1. Skrivelse från Götafors personal
2. Statsbidrag: förstärkning specialpedagoger, introduktionsprogram och entreprenörskap i 
skolan.
3. Särskild undervisningsgrupp: nytt upplägg
4. Ledningsorganisation från 1 juli 2019
5. Rapport från budgetberedningen
Ordföranden informerar om att nästa sammanträde den 26 juni ska vara på Bullerbyns 
förskola.
Övrigt
Marijo Corkovic (S) frågar hur många som sökt barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Förvaltningschefen svarar att en har sökt och en har gjort förfrågning.

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 Information och övriga frågor maj 2019
 2019.171.3 -Skrivelse

Paragrafen är justerad
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