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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§54-66
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§54 Dagordning
§55 Ekonomirapport maj 2021
§56 Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2021
§57 Mål och uppföljning, juni 2021
§58 Lokalkoncept - lärmiljöer inne

§59 Medborgarförslag - sätt upp ett högre stängsel vid Åkers skola och sänk hastigheten i 
Åker

§60 Medborgarförslag - dela ut en läsebok till alla skolelever i årskurs 1-9 inför läslovet 
v. 44 varje år.

§61 Kulturplan
§62 Läsårstider för 2022/2023
§63 Remiss av miljöprogrammet
§64 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget för 2022
§65 Anmälningar för kännedom
§66 Information och övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Dagordning
Beslut
Godkänna dagordning.
Utse Atcha Adinda (L) till dagens justerare.
 
Sammanfattning
Utskickad förslag till dagordning föreligger.
Förslag på justerare Atcha Adinda (L).
 
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Ekonomirapport maj 2021 (BUN 2021/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen redogör för ekonomirapporten för januari till och med maj 2021.
Första fem månaderna indikerar fortsatt på en budget i balans. Under ett specifikt id finns 
extra kostnader för akuta lokalproblem (Hjortsjöskolan, Fenix, Götafors...).
 
 
Beslutsunderlag

 §49 bua Ekonomirapport maj 2021
 Ekonomirapport jan-maj, 2021-06-23

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2021 (BUN 2021/011)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
Ge förvaltningen uppdrag att återkomma med behovet av förskolelokaler i Vaggeryds tätort.
 
 
Sammanfattning
Ärendet var inte med på utskottet i juni. Aktuella läget har gjort att förvaltningen vill 
informera om dagsläget.
Antalet förskolebarn i Vaggeryds tätort fortsätter att öka. I augusti har förvaltningen upptäckt 
att det är ett väldigt lågt nettotal på 20 platser. Detta skapar behov utöver vår kapacitet. 
Förskolan behöver utöka med två avdelningar tidigare än beräknat. Då blir det Fritidens 
förskola som öppnas igen, troligtvis redan i höst.
Frågor om status på byggnaden, då den var underkänd tidigare. Förvaltningschefen svarar att 
brandskyddet nu är ok, ventilationen kan förbättras genom att ta bort någon vägg. 
 
 
Beslutsunderlag

 Elev och barnomorgsrapport, 2021-06-23
 Boende i kommunen, juni 2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Mål och uppföljning, juni 2021 (BUN 2021/013)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
 
Samt att ge förvaltningen uppdrag att återkomma med fördjupad information kring arbetet 
med ökad måluppfyllelse.
 
 
Sammanfattning
Förvaltningschefen ger en rapport om betyg vårterminen 2021, och lämnar kommentarer om 
de olika områdena:

 Årskurs 9 - Godkända i alla ämnen
 Årskurs 9 - Behöriga gymnasiet
 Årskurs 9 - Meritvärde
 Samtliga årskurser 6 - 9
 Nationella prov årskurs 3
 Resultat gymnasiet årskurs 3
 Yrkes/högskoleförberedande program
 Övergång från Introduktionsprogram (IM)
 Jobb eller studier efter gymnasiet
 Direktövergång till högskola

Går även igenom satsningar för framtiden. Samt de föreslagna områdena som redovisats för 
budgetberedningen för att ha goda förutsättningar till genomförandet av satsningarna.
 
 
Beslutsunderlag

 §50 bua Mål och uppföljning, juni 2021
 Mål och uppföljning Betyg VT 21, 210621

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

Lokalkoncept - lärmiljöer inne (BUN 2021/134)
Beslut
Ställer sig bakom lokalkonceptet för inomhusmiljöer för årskurser F - 3.
 
Sammanfattning
Lokalstrategen redogör för principer för lokalkonceptet. Ett koncept som är framtagit i samråd 
med pedagoger.

 Utomhusmiljö olika zoner
 Tillagningskök och matsal
 Skapande arena
 Genomtänkta entréer och kapprum
 Plats för arbetsrum. elevhälsa och administration
 Olika storlekar på klassrummen
 Genomtänkta förråd, grupprum
 Tydliga expansionsmöjligheter

 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 §52 bua Lokalkoncept - lärmiljöer inne
 Koncept F-3 Vaggeryds kommun Bun

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Medborgarförslag - sätt upp ett högre stängsel vid Åkers skola och 
sänk hastigheten i Åker (BUN 2021/122)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.
 
 
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom 2020-09-25 med förslag om att sätta upp ett högre stängsel vid 
Åkers skola samt begränsa hastigheten i Åker.
Förslaget remitteras till barn-och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för yttrande från 
kommunstyrelsens tjänstemannaberedning
Det är inte satt någon deadline för svar på yttrande då det hade varit uppskattat om ärendet 
kan hanteras skyndsamt

Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det behövs ett 
högre staket mot vägen som passerar skolgården.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att hastigheten bör 
sänkas utanför skolan. Övriga vägar/gator i byn har vi ingen uppfattning kring.
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen med tjänsteskrivelse
 

Beslutsunderlag
 §53 bua Medborgarförslag - sätt upp ett högre stängsel vid Åkers skola och sänk hastigheten i 

Åker
 Åker staket och hastighet, tjänsteskrivelse 20201-06-01
 Medborgarförslag - sätt upp ett högre stängsel vid Åkers skola och sänk hastigheten i Åker
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Medborgarförslag - dela ut en läsebok till alla skolelever i årskurs 1-
9 inför läslovet v. 44 varje år. (BUN 2021/125)
Beslut
Föreslå Kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget med inriktningarna som 
framgår under sammanfattningen.
Reservationer
SD-gruppen genom Jan-Olof Svedberg ställer sig positiva till beslutet men ställer sig 
undrande till att ändra i medborgarförslaget.
 
 
 
 
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen att dela ut en läsebok till alla 
skolelever årskurs 1-9 varje år inför läslovet vecka 44. Syftet med medborgarförslaget är att 
öka läslusten hos eleverna samt att fler elever ska ha tillgång till böcker i hemmet.

Kommunstyrelsen har skickat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden. Svar väntas 
åter till kommunstyrelsen.

Förvaltningen väljer att delvis bifalla medborgarförslaget och föreslår istället ett läskoncept 
där böcker lånas av eleverna inför läslovet som sedan kopplas samman med undervisningen 
när eleverna är tillbaka från läslovet. Möjligheten finns då för eleverna att få tillgång till fler 
titlar än om eleverna enbart får en bok tilldelad till sig. På så sätt kan samma bok även läsas 
av flera elever istället för att en bok endast läses av en elev. Enligt förvaltningens förslag 
skulle likvärdigheten i hur vi förhåller oss till läslovet öka markant inom förvaltningens 
samtliga grundskolor.
Utvecklingschefen medverkar och ger en sammanfattning av tjänsteskrivelsen. Redovisar vad 
förvaltningen föreslår för inriktningar utifrån medborgarförslaget:

 Att bifalla medborgarförslaget
 Utforma ett koncept för att stimulera läsning under höstlovet och göra detta till ett 

läslov
 Inte "köpa, ge bort och bli kvar hemma"  utan att jobba cirkulärt.

Ärendet diskuteras bland annat om förslagsförfattarens mening med förslaget.
Ajournering begärs.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdet återupptas.
Yrkanden
Ordföranden föreslår nämnden att bifalla förslaget med inriktning som framgår i ärendets 
sammanfattning.
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen tillsammans med tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag
 §51 bua Medborgarförslag - dela ut en läsebok till alla skolelever i årskurs 1-9 inför läslovet v. 

44 varje år.
 Medborgarförslag Dela ut en läsebok, 2021-06-03
 Medborgarförslag - dela ut en läsbok till alla skolelever i årskurs 1-9 iför läslovet varje år
 KF 2021-04-26 § 35 - Medborgarförslag - dela ut en läsbok till alla skolelever i årskurs 1-9 iför 

läslovet varje år
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Kulturplan (BUN 2021/132)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.
Sammanfattning
Utvecklingschefen ger information om övergripande målsättning Kultur- och fritidsplan:
Kommunfullmäktiges mål anger att ” Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög 
kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa”
Kultur- och fritidsplanen anger hur kommunens samtliga målgrupper kan erbjudas 
erfarenheter inom kultur- och fritid, som ett bidrag till personlig utveckling och 
välbefinnande, och därmed ökad upplevd livskvalitet och ett bidrag till att nå 
kommunfullmäktiges mål i Vaggeryd.
De bärande idéerna i Kultur- och fritidsplanen är att:
Etablera en systematik och progression vad gäller kultur- och fritidserfarenheter för 
målgrupper inom kommunens verksamheter, dvs förskola, skola, äldre- och 
funktionshinderomsorg, arbetsmarknadsenhetens brukare.
Utveckla platsvarumärket genom att samla och synliggöra kultur- och fritidsupplevelser från 
samtliga aktörer i kommunen. Initiativ kan komma från privata aktörer, föreningar, företag, 
kyrkor eller andra intresseorganisationer.
Aktivt arbeta för att koppla samman ovan två huvudspår i Kultur- och fritidsplanen. Detta för 
att skapa ett levande arbete med bred möjlighet till påverkan och utveckling.

Kultur- och fritidsplanen utformas av Kultur- och fritidsnämnden, i samråd med övriga 
berörda nämnder. Ägandeskapet och genomförandet av Kultur- och fritidsplanen är varje 
nämnds angelägenhet. Därför antas planen av samtliga berörda nämnder.

Utvecklingschefen redogör för vad som berör bun: syfte, resurser, behovet av kultur, principer 
för buns kulturplan och målgrupper.
Ordföranden uttryckte på arbetsutskottet önskan om att ta in politiska ställningstaganden och 
att ärendet återkommer till senhösten för diskussion.
 
 
Beslutsunderlag

 §55 bua Kulturplan
 Kulturplan, 2021-06-23
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62

Läsårstider för 2022/2023 (BUN 2021/133)
Beslut
Fastställa läsårstider för läsåret 2022-2023 enligt förvaltningens förslag.
 
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar ett förslag för läsårstider 2022 till 2023.
 
Expedieras till 
Rektorer och administratörer

Beslutsunderlag
 §57 bua Läsårstider för 2022/2023
 Kopia av Läsårstider 22-23, 2021-06-03
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Remiss av miljöprogrammet (BUN 2021/141)
Beslut
Ställer sig bakom miljöprogrammet för 2022 - 2025. 
Föreslår att målet för minskat matsvinn höjs från 20 % till 40 %.
 
 
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har under våren arbetat fram ett förslag till miljöprogram 2021- 
2025. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott skickas en remiss av miljöprogrammet 
till kommunens nämnder och bolag.
Remisstiden är 16 juni - 15 september. Miljöprogrammet ska beslutas i Kommunfullmäktige i 
november 2021.
Förvaltningschefen informerar om det nära arbetet med kommunens miljöstrateg. Det gör att 
vi är med under arbetet med miljöprogrammet hela tiden genom olika personer. Tycker att det 
är ett bra förslag. Det enda tillägget förvaltningen vill göra är om matsvinnet. 
Matsvinnresultat från höstterminen 2019 till vårterminen 2021 visar på en sänkning med 24 
%. Föreslår därför att i programmet ändra målet för minskat matsvinn att det höjs från 20 % 
till 40 %. 
 
 
Beslutsunderlag

 Följebrev
 Miljöprogram 2018-2021 kommentar till tidigare mål och åtgärder
 Miljöprogram 2022-2025 remissversion 210527
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 
för 2022 (BUN 2021/135)
Beslut
Godkänna Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för 
kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja 
samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik. 
Genom att samverka i kommunförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar 
för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunförbundet bedriver för 
sina medlemmars räkning. Kommunförbundet ska också fungera som ett ledarskapsstöd för 
lärande och utveckling gentemot medlemmar inom ramen för sitt kunskapsområde.
Medlemsavgiften för 2022 är samma som för 2021.

Medlemskommunernas eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2021-11-11 till 
Mediacenter i Jönköpings län.
 
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022.

Expedieras till 
Mediacenter i Jönköpings kommun samt till kommunledning för kännedom

Beslutsunderlag
 §58 bua Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget för 2022
 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022
 Överlämning av ärendet
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Anmälningar för kännedom
Beslut
Godkänna anmälningarna och lägga dessa till handlingarna.
 
 
 
Anmälningar

 BUN 2020/253-8  KS 2021-06-02 §137 - Bifall till medborgarförslaget
 BUN 2021/126-6  Förvaltningens svar
 BUN 2021/006-4  Fortsatt stödpaket till företag, föreningar, samt gamla beslutet från 

KS
 BUN 2021/007-4  Fjärr och distansundervisning i grundskolan under Covid 19
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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Information och övriga frågor (BUN 2021/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.
 
Sammanfattning
Förvaltningen informerar:

 Rapport presidiemöte barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden - 
lekutrustning på skolgårdar, Hjortsjöskolans mellanstadier, Fritidens förskola

 Uppskattning från nämnden till all personal blir i form av en tårta. Den blev mycket 
uppskattad av personalen.

 Beslut från Skolinspektionen gällande Hjortsjöskolans låg/mellan - Godkänd
 Beslut från Skolinspektionen gällande Huvudmannatillsyn - Godkänd
 Nytt avtal har slutits gällande elevadministrativt system har slutits med IST. Vi går nu 

över till att upphandla kommunikationsplattform.
 Första spadtaget för Sörgårdsskolan 5 juli klockan 14:00

 
Ordföranden informerar att folkhälsomyndigheten rekommenderar att digitala sammanträdes 
ska hållas september ut. Därför kommer även septembers utskott och nämnd hållas digitalt.
 
Beslutsunderlag

 §59 bua Information och övriga frågor
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