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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§65-73
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§65 Dagordning
§66 Ekonomirapport juni-juli 2020
§67 Elev och barnomsorgsrapport, augusti 2020
§68 Mål och uppföljning, augusti 2020
§69 Intern remiss – ambitionsnivå Kommunfullmäktiges övergripande mål

§70 Motion - Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt 
kommunbibliotek

§71 Sammanträdesplan för 2021
§72 Anmälningar för kännedom
§73 Information och övriga frågor från politiker (au o bun)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Dagordning
Beslut
Godkänna dagordning och utse Stig Svensson (SD) till sammanträdets justerare.

Sammanfattning
Utskickad kallelse och förslag på justerare föreligger.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Ekonomirapport juni-juli 2020 (BUN 2020/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning
Förvaltningen ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med 
större avvikelser. Information om status statsbidrag, etableringsersättning, asylsökande, 
statsbidrag för nyanlända, sjuklöner, handlingsplan budget i balans.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Ekonomirapport juni- juli 2020
 Ekonomirapport 200818

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Elev och barnomsorgsrapport, augusti 2020 (BUN 2020/011)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för nämnden.
Stora utmaningar när det gäller behov av undervisningslokaler.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev och barnomsorgsrapport, augusti 2020
 Elev och barnomsorgsrapport augusti 2020
 Boende i kommunen augusti 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Mål och uppföljning, augusti 2020 (BUN 2020/018)
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.
Information om:
Betygjämförelse med riket, gymnasievalet, antal elever på introduktionsprogram och elever 
antagna på Fenix per studieinriktning.

Förslag till beslut
Förvaltningen förordar nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning augusti 2020
 Mål och uppföljning - Förskola över tid
 Mål och uppföljning - Gymnasieantagning 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Intern remiss – ambitionsnivå Kommunfullmäktiges övergripande 
mål (BUN 2019/098)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden vädjar till Kommunstyrelsen att överväga en annan 
styrningsprincip som styr mer mot mål, uppföljningsprinciper och vilka strategiska 
utvecklingsområden som föreligger i kommunen. För att förtydliga hur vi menar bifogas ett 
förslag på alternativutformning av det första målet. 

Sammanfattning
Remissomgång 2 kring ett strategiskt utvecklings- och hållbarhetsprogram som ska förtydliga 
fullmäktiges mål samt säkerställa hållbarhetsperspektivet enligt Agenda 2030. Remissen 
handlar om ambitionsnivån – för att peka ut en nivå där målen anses ha uppfyllts 
tillfredsställande för uppföljning. Men också för en riktning som alla i Vaggeryds kommun 
gemensamt arbetar mot.
Svar till kommunledning efter septembers sammanträde.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att vädja till Kommunstyrelsen att överväga en annan 
styrningsprincip som styr mer mot mål, uppföljningsprinciper och vilka strategiska 
utvecklingsområden som föreligger i kommunen. För att förtydliga hur vi menar bifogas ett 
förslag på alternativutformning av det första målet. 

Expedieras till 
 Ojusterat till Camilla Wallin Kupferberg via mail direkt efter septembersammanträdet.

Justerat till Kommunstyrelsen@vaggeryd.se

Beslutsunderlag
 Remissfråga - Ambitionnivå för fullmäktiges övergripande fyra mål
 Remissförfråga - Ambitionsnivå för fullmäktiges övergripande fyra mål
 Yttrande - strategiskt utvecklings och hållbarhetsprogram, 200821

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Motion - Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt 
kommunbibliotek (BUN 2020/132)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen – Att utreda 
attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek.

Reservationer
S-gruppen reserverar sig till förmån för egna lagda yrkande.

 
Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Magnus Thelin har lämnat in en motion 2020-
06-03 med följande förslag:
Att KF ger uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden utreda möjligheten att flytta bibliotek samt SFI-undervisning till mer 
centrumnära lokaler.
Motionen har remitteras från kommunledningskontoret till de berörda nämnderna för yttrande 
senast den 3 december 2020.

Förvaltningscheferna på barn- och utbildning samt kultur och fritid har gemensamt lämnat 
förslag på yttrande:
Fenix som gymnasieskola blir mer attraktiv och att folkbiblioteket blir mer tillgängligt är 
målsättningar som delas av våra förvaltningar. Den åtgärd som Liberalerna föreslår: att flytta 
bibliotek samt SFI undervisning till mer centrumnära lokaler ser båda förvaltningar som 
intressant och att de argumenten som motionären framför är väl förankrade i de diskussioner 
som förts i våra verksamheter. Att utreda frågan vidare är därför både angeläget och intressant 
varför vi föreslår våra respektive nämnder arr bifalla motionen.
Ärendet diskuteras.

Yrkanden
S-gruppen genom Marijo Corkovic (S) yrkar att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
avslå motionen.
Ordföranden yrkar att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt egna 
yrkandet.
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering
Votering begärd.
Ja till bifall
Nej till avslag
Voteringen blev 7 mot 4 för bifall. Ordföranden finner att nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden samt kultur- och fritidsnämnden att bifalla motionen – 
Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek

Expedieras till 
Kommunledning

Beslutsunderlag
 Motion - Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek
 Motion - Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek
 Remiss
 Motion- tjänstskrivelse, Fenix

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Sammanträdesplan för 2021 (BUN 2020/002)
Beslut
Godkänna sammanträdesplan för 2021.

Sammanfattning
Utskickat förslag till sammanträdesplan 2021 föreligger, Kommunledningen vill sedan ha den 
för vidare behandling.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner sammanträdesplan för 2021.

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Sammantyrädesplan för 2021
 Sammanträdesplan 2021

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Anmälningar för kännedom
Beslut
Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Anmälningar
 BUN 2020/128-1  KF 2020-06-22 § 83 - Arkivreglemente
 BUN 2020/128-2  Arkivreglementet som KF beslutat
 BUN 2020/009-47  KF 2020-06-22 § 79 - Budgetuppföljning per april 2020
 BUN 2020/009-48  Investeringsbudget 2021 antagen av KF 2020-06-22 § 80
 BUN 2020/009-49  KS 200812 § 141 - Återrapportering - handlingsplan i balans

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Information och övriga frågor från politiker (au o bun) (BUN 
2020/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om:
Coronarapport
Status skolskjuts
Ny rapport i Kolada
KU dagen 2020 som genomfördes till stora delar digitalt
Organisation höstterminen 2020
Frågor:
Atcha Adinda (L) frågar om vem som ansvarar för att se över redskap på skolgårdar. 
Basketkorgarnas nät exempelvis. Förvaltningschefen svarar att formellt ansvarar tekniska 
nämnden. I detta fal gällande nät till basketkorgar kan han be vaktmästarna att de fixar det.
 
Stig Svensson (SD) undrar om Legolas har börjat med sin verksamhet ännu, och om 
förvaltningen har kollat verksamheten. Förvaltningschefen svarar att de inte har börjat  ännu 
men när de starta så gör förvaltningen tillsyn så att de följer upp våra riktlinjer. Frågan 
diskuteras.
 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 Organisation HT 2020

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2020-08-26

Voteringslista: §70

Ärende: Motion - Attraktivare ungdomsgymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek,  
BUN 2020/132

Voteringslist(or)
Motion - Attraktivare gymnasieskola och mer tillgängligt kommunbibliotek
Ledamot Ja Nej Avstår
Atcha Adinda (L), ledamot X
Helena Erlandsson (S), vice ordförande X
Jenny Larsen (KD), ordförande X
Ida Philip (C), ledamot X
Marijo Corkovic (S), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Christina Karlsson (S), ersättare X
Christer Holmgren (M), ledamot X
Patric Ahlberg (S), ledamot X
Jan Eric Victor (KD), ersättare X
Stig Svensson (SD), ledamot X
Resultat 7 4 0
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