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                    Malin Rehnstedt 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 25 oktober 2017 klockan 14:00 
– 17:25 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande 14:00 – 17:00 §§ 90 – 93 
Patric Ahlberg (S) ersättare för Roger Ödebrink (S) §§ 94 - 97 
Linnea Graab (M) ersättare för Christer Holmgren (M)  
Tore Olsson (L) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Anita Chestersson (S) ersättare för Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C)  
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Klas Gustavsson (V), Patric Ahlberg (S) §§ 90 – 
93  
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef § 90 
Susanne Smedberg, SACO representant 
Caroline Olofsson, TCO representant 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2017-10-30 §§ 90 - 97 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-10-25 
 

Paragraf  
90 - 97 

Anslaget sätts upp 2017-10-31 Anslaget tas ner  
2017-10-25 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
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SKA redovisning             
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKA - systematiskt kvalitetsarbete redovisning. Carina Sandberg, 
biträdande förvaltningschef redogör för förskolans resultat gällande normer 
och värden samt barns inflytande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Examenresultat 2017 (grundskola/gymnasium) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar examensresultaten vårterminen 2017. Redogjorde 
för gymnasieskolans resultat på utskottet i september. Nu har grundskolans 
resultat också publicerats. På utskottet medverkade Katharina Friberg, 
verksamhetschef skola, Helen Kähr, Karin Sparrenholt, Peter Hansson, 
rektorer och diskuterade ämnet. Verksamhetschefen informerade om 
arbetsgrupp och projekt för att öka måluppfyllelsen. 
Förvaltningschefen redogör för resultaten och sammanfattning. Samt planer 
på arbetet för nå bättre resultat i skolan: följa resultat (så här vill vi ha det)  
– analys (var är vi) – mål (hit ska vi). Närmast arbete kommer att bli med 
målbilden. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 83  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 82  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 91 Beslut: 
Ärendet arbetsmiljö byts mot ärendet uppföljning måluppfyllelse som 
stående ärende till arbetsutskottet. 
Ärendet arbetsmiljö ingår under projekt som stående ärende till utskottet 
Examenresultat. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi – Uppföljning september 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
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 på utskottet. 
På sammanträdet redovisas de faktiska siffrorna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 92 beslut: 
Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer till nämnd för 
beslut. 
Ekonomirapport september 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Programbudget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Texten angående att säkerhetsställa kontinuiteten inom verksamheten 
ändras. 
Godkänna programbudgeten 2018 efter textjusteringar utifrån dagens 
diskussion (se bilaga). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Programbudgeten ska lämnas till ekonomiförvaltningen för vidare arbetet 
senast 27 oktober. 
Förvaltningschefen lämnar förslag på programbudget 2018. Redogör för 
strategisk plan och budget för barn- och utbildningsnämnden 2018. 
Innehåller nämndens prioriterade mål, budgetram och framåtblick. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 93 Beslut: 
Godkänna lämnad information. Ärendet återkommer till nämnden för beslut 
Programbudget 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår nämnden att texten angående att säkerhetsställa 
kontinuiteten inom verksamheten. 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna programbudgeten 2018 efter 
textjusteringar utifrån dagens diskussion. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-31  
Ekonomiavdelningen 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport oktober 2017  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 § 95 
 
 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag - Flytta högstadieskolan till Fenix 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Avslå medborgarförslaget om att flytta högstadieskolan till Fenix. Med 
motivering att en nedläggning av gymnasiet i kommunen skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekonomi och andelen gymnasieutbildade.  
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att nämnden ändrar beslutet till att avslå 
medborgarförslaget om att flytta högstadieskolan till Fenix. Med motivering 
att en nedläggning av gymnasiet i kommunen skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekonomi och andelen gymnasieutbildade.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 5 juni 2017 med förslag att: 

1. Ta bort Fenix gymnasium och ersätt lokalen till ny högstadieskola 
för årskurs 7-9 

2. Alternativ att gymnasium och högstadium ryms i samma lokaler 
Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 89 beslutade att remittera 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. 
Ärendet diskuteras. Påpekande om att Fenix är en stor arbetsplats. 
Ärendet har återkommit till nämnden för att Kommunfullmäktige vill att 
nämnden tar beslutet och sedan delge fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-06-04 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 82  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 81 Beslut: Föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Med motivering att en 
nedläggning av gymnasiet i kommunen skulle få allvarliga konsekvenser för 
ekonomi och andelen gymnasieutbildade. 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-31  
Kommunfullmäktige för delgivning  
Peter Österholm 
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Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 444 - 485/2017 
Rektorsområde 7 nr. 22 - 26/2017 
Förskolechef 3 nr. 1/17 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 121: Motion – Barnomsorg på 
obekväma tider (nattis) dnr. 2015/101-8 

2. Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 125 - Medborgarförslag – Erbjud 
fritidsverksamhet i Åker och Svenarum (dnr. 2017/124-4) 

3. Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 126 – Medborgarförslag - 
Åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9 (dnr. 
2017/126-5) 

4. Ny kostchef från 2018-01-15 – Therese Lundell 
 
Övrigt 
Klas Gustafsson (V) frågar om Bondstorps skola/förskola ombyggand. 
Förvaltningschefen svarar att han inte fått några signaler om någon 
försening.  
Fråga om utlandsresor för Fenix elever. Förvaltningschefen förklarar att de 
flesta programmen har någon resa. De övergripande resorna får man söka 
till. 
 
Under dagen var nämndens ledamöten på verksamhetsbesök på Fenix KKC. 
Reflektioner efter besöket delgavs till övriga. 
Klas Gustafsson (V) – Arbetsmiljön för personalen i matsalen.  
Atcha Adinda (L) – Positivt tänkande om hur de tänkt för att utnyttja 
lokaler. 
Tore Olsson (L) – positivt att få komma ut på besök i verksamheten. 
Jenny Larsen (KD) – mycket positivt gällande lärplattformen på vuxen 
utbildningen.  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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