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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

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

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

Justerande ............................................ ............................................
Ida Philip (C)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2019-06-26

Datum för anslags 
uppsättande

2019-07-02 Datum för anslags 
nedtagande

2019-07-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Plats och tid Sörgårdsskolan/Bullerbyn. kl. 14:00-17:35

Beslutande ledamöter Atcha Adinda (L), Helena Erlandsson (S) (vice ordförande), 
Valter Hagström (SD), Jenny Larsen (KD) (ordförande), Ida 
Philip (C), Carl Johansson (M), Marijo Corkovic (S) §§50-53, 
§§55-56, Jan-Olof Svedberg (SD), Nadira Kilim (S)  ersätter 
Patric Ahlberg (S), Thore Olsson (L)  ersätter Christer 
Holmgren (M), Malin Rehnstedt (MP) §§50-53 ersätter 
Christer Sandén (KD), Stig Svensson (SD) §§54-56 ersätter 
Christer Sandén (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Stig Svensson (SD) §§50-53

Övriga närvarande Per-Erik Lorentzon (förvaltningschef)
Elsebeth Sandén (sekreterare)
Carina Sandberg (utvecklingsstrateg) §52, §56
Stina Nordström (kvalitetsstrateg) §§53-54
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Raymond Pettersson (SACO - representant)
Marie Wingren (Ekonom) §50

Utses att justera Ida Philip (C)

Justeringens plats och tid Bun förvaltningen ,  2019-07-01   00:00

Protokollet omfattar §§50-56
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§50 Ekonomi – uppföljning maj 2019
§51 Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2019
§52 Nyanländas lärande – riktade insatser
§53 Mål och uppföljning, juni 2019
§54 Skolplan 2019 - 2022
§55 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 2020
§56 Information och övriga frågor
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upplysning
Sammanträdet inleds med att nämnden medverkar på Bullerbyns förskolas invigning av de 
nya lokalerna.

§50

Ekonomi – uppföljning maj 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 godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §45 bua Ekonomi – uppföljning maj 2019
 Ekonomiuppföljning maj bun 2019

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Elev- och barnomsorgsrapport, juni 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.
Information från förvaltningen om bemanningen i Bondstorp. Svårt att få personal till lediga 
tjänster. För hösten är detta nu löst med en förskollärare till förskoleklassen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport

Beslutsunderlag
 §46 bua Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2019
 Elev- och barnomsorgsrapport juni 2019

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Nyanländas lärande – riktade insatser (BUN 2017/157)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Utvecklingsstrateg informerar om projektet som Skolverket har startat upp. Slutredovisning 
kommer att ske till Skolverket i februari 2020. 
Projektet har haft 13 stycken delprojekt som nämnden får information om:
Samverkan, familjecentral, förskola och förskoleklass
Samverkan med vårdnadshavare
Läslyft i förskolan
En kompetensdag per termin skolledare
Kompetensutvecklingsdag för all personal
Organisation, rutiner och samordning
Modermålslärare och studiehandledare
Introduktionskurs i SVA - "Det globala klassrummet" 7,5 hp på distans
Att vägleda nyanlända elever
SKUA-utvecklare
Implementering av "Bygga svenska"
Behörighetsgivande SVA-utbildning
Språkintroduktion och yrkesprogrammet
Tydliga riktlinjer är prio ett för framtida utvecklingen av nyanländas lärande.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 §52 bua Nyanländas lärande – riktade insatser
 pp Nyanländas lärande

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Mål och uppföljning, juni 2019 (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.
Kvalitetsstrategen informerar  om olika enkäter till elever, vårdnadshavare och personal  från 
förskolan till gymnasieskolan. Vissa går att jämföra med riket och vissa bar internt över tid. 
Sista pusselbiten i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Allt för att gå från bra till 
bättre.
Enkäterresultaten redovisas för nämnden i augusti.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 §47 bua Mål och uppföljning, juni 2019
 Mål och uppföljning juni 2019

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Skolplan 2019 - 2022 (BUN 2019/086)
Beslut
Anta Skolplan för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Skolplanen utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Vaggeryds kommuns 
skolor och förskolor under mandatperioden 2019–2022. De tar sin utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges politiska program för mandatperioden och de lagar och förordningar 
som gäller för skolväsendet.
Skolplanen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens mål och strategier för 
nämndens samtliga verksamheter: förskola/pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola/fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Med ”skola” avses i 
dokumentet samtliga dessa verksamheter.
Information om uppbyggnad av skolplanen och kopplingen till fullmäktigemålen.  

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta Skolplan för mandatperioden 2019-2022.

Expedieras till 
KF för kännedom

Beslutsunderlag
 §51 bua Skolplan 2019 - 2022
 Skolplan BUN 2019 - 2022

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 
2020 (BUN 2019/173)
Beslut
Ställer sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 2020.
Ställer sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse.
 

Sammanfattning
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters Jönköpings läns direktions 
förslag för budget 2020. Mediacenter önskar medlemskommunernas beslut och eventuella 
synpunkter på förslaget senast 2019-09-13.
 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 
2020.
Förvaltningschefen får uppdrag att formulera ett svar utifrån dagens diskussion.

Expedieras till 
Till Mediacenter, Jönköping efter bun sammanträdet 2019-06-26 tillsammans med 
tjänsteskrivelsen.
Till KS för kännedom 

Beslutsunderlag
 §50 bua Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 2020
 Samråd mediacenters budget - Tjänsteskrivelse
 Samråd, Mediacenter
 Beslut att överlämna till bun för handläggning och beslut

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-06-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

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

Sammanfattning
Förvaltningen informerar:
1. KF 2019-05-27 § 60 – Mål för ny mandatperiod
2. KF 2019-05-27 § 61 – Införande av ärendeportal
3. KS 2019-06-04 § 129 – Permanenta karriärtjänster, lärarlönelyft och förstelärare i 
Vaggeryds kommun
4. Carina Sandberg, utvecklingsstrateg, blir avtackad för sina år i kommunen. Hon berättar om 
olika arbetsområden som hon haft under sina 11 år.  
5. Minskade statsbidrag.
6. Läs, skriva, räkna garanti införs den första juli gäller för för årskurs 3
7. Legitimationskrav inför för fritidshem 1 juli.
8. Pulsprojektet avslutas - redovisning på Fenix i september. Inbjudan kommer senare.
9. Information KF budget
10. Om investeringsbudgeten
11. Organisationen från hösten 2019
Förvaltningschefen tackar för gott samarbete.
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 KF 2019-05-27 § 60 - Mål för ny mandatperiod
 KF 2019-05-27 § 61 - Införande av ärendeportal
 KS 190604 § 129 - Permanenta karriärtjänster................

Paragrafen är justerad
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