
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Underskrifter Sekreterare ............................................
Sofia Larsson

Ordförande ............................................ ............................................
Jenny Larsen

Justerande ............................................ ............................................
Jan-Olof Svedberg (SD)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2020-10-28

Datum för anslags 
uppsättande

2020-11-03 Datum för anslags 
nedtagande

2020-11-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

............................................ Underskrift
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Jan-Olof Svedberg (SD)

Justeringens plats och tid Elektroniskt ,  2020-11-02   00:00

Protokollet omfattar §§86-96
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§86 Dagordning
§87 Ekonomirapport september 2020
§88 Elev och barnomsorgsrapport, oktober 2020
§89 Lokalplan 2020-2030
§90 Arbetsmiljöärenden
§91 Delegationsordning
§92 Samråd Skänkelund
§93 Mål och uppföljning, gymnasieelever i Jönköping
§94 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021
§95 Anmälningar för kännedom
§96 Information och övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86

Dagordning
Beslut
Godkänner dagordning och utser Jan-Olof Svedberg (SD) till justerare av dagens protokoll.

Sammanfattning
Utskickad kallelse och förslag på justerare föreligger.

Förslag till beslut
Godkänna dagordning och utse Jan-Olof Svedberg (SD) till justerare av dagens protokoll.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Ekonomirapport september 2020 (BUN 2020/009)
Beslut
Godkänner 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.
Information om budget 2021: statsbidrag, personalbudget, tjänster inom grundskolan, 
statsbidragens påverkan på nyckeltal och organisationens nyckeltal.
Förvaltningschefen får förtroende att gå vidare med förslaget till budgetberedningen.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §70 bua Ekonomirapport september 2020
 Ekonomirapport jan- sept. 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88

Elev och barnomsorgsrapport, oktober 2020 (BUN 2020/011)
Beslut
Godkänner 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
 §71 bua Elev och barnomsorgsrapport, oktober 2020
 Elev och barnomsorgsrapport 2020-10-07

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89

Lokalplan 2020-2030 (BUN 2020/027)
Beslut
Godkänner lämnad rapport, samt förlänger remisstiden till 20 januari 2021.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens lokalplan har som uppgift att beskriva behovet av skollokaler 
i Vaggeryds kommun under perioden 2020 till 2030.

Då Vaggeryd kommuns befolkning ökat under en längre period finns ett stort uppdämt behov 
av nya lokaler för framförallt skola.

Lokalplanens syfte är att beskriva behov och lösningar för att möta tillväxten inom respektive 
geografiskt område på både kort och lång sikt.
I lokalplanen finns beskrivet bakgrund, strategier, olika behov på de olika enheterna, samt 
behov av nya politiska beslut och åtgärder 2021-2022.

Förslag till beslut
Godkänna lämnad rapport och skicka ut lokalplanen på remiss till partigrupperna. Remissvar 
till förvaltningen 25 november. Ärendet återkommer i arbetsutskottet i december 2020. 

Beslutsunderlag
 §73 bua Lokalplan 2020-2030
 Ärende 4 Lokalplan BUN_ UTKAST 20201014

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Arbetsmiljöärenden (BUN 2020/008)
Beslut
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse om arbetsmiljöärenden och översänder 
dessa till kommunstyrelsen, samt delger tekniska nämnden, se bilaga.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar om olika arbetsmiljöärenden, som är akuta. Skolchefen begär av 
huvudmannen att lösa lokalproblem inför läsåret 2021/2022 i Vaggeryds tätort.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse om arbetsmiljöärenden och att 
översända dessa till kommunstyrelsen, samt att delge tekniska nämnden.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen och för delgivning till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 §74 bua Arbetsmiljöärenden
 Brist på skollokaler - skolchef
 Hoks skola köket - Tjänsteskrivelse
 Hjortsjöskolan mellanstadiet - Tjänsteskrivelse
 Fenix 1 - Tjänsteskrivelse
 Centralköket - Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91

Delegationsordning (BUN 2020/004)
Beslut
Godkänner reviderad delegationsordning.

Sammanfattning
Förvaltningen vill revidera delegationsordningen från 2018. Revideringen kommer att 
innefatta kontroll av lagar, samt ändring av titlar.

Förslag till beslut
Godkänner reviderad delegationsordning.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 §75 bua Delegationsförteckning
 Delegationsförteckning 20201018

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Samråd Skänkelund (BUN 2020/192)
Beslut
Nämnden lämnar inte några synpunkter på förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 160 att skicka ut planförslaget för 
samråd.
Kommunledningskontoret har skickat samrådshandlingar avseende detaljplan för Skänkelund 
1 m. fl. Remissen har ställts till alla nämnder. Samråd pågår under perioden 2020-10-06 till 
2020-11-17. Synpunkter ska vara Kansliet, Kommunledningskontoret tillhanda senast 2020-
11-17.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att inte lämna några synpunkter på förslaget.

Expedieras till 
Kommunledningen

Beslutsunderlag
 §77 bua Samråd Skänkelund
 KSau § 160 - Samrådshandlingar svar senast 2020-11-17

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Mål och uppföljning, gymnasieelever i Jönköping (BUN 2020/018)
Beslut
Nämnden godkänner lämnad rapport.

Sammanfattning
Information från förvaltningen angående Jönköping kommuns resultat och sammanställning 
av avgångselever gymnasiet 2019/2020. 

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §78 bua Mål och uppföljning, gymnasieelever i Jönköping
 Mål och uppföljning - Gymnasieelever i Jönköping 20201008

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 
för 2021 (BUN 2020/199)
Beslut
Nämnden godkänner Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021.

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 2021 är samma som för 2020.

Medlemskommunernas eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2020-11-13 till 
Mediacenter i Jönköpings län.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021.

Expedieras till 
Mediacenter i Jönköpings län.

Beslutsunderlag
 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021
 Målsättningar o ekonomisk 3-årsplan avseende 2021-2023
 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021
 Överlämning av ärendet: Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns 

budget för 2021

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95

Anmälningar för kännedom
Beslut
Nämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Anmälningar
 BUN 2020/183-2  KS 2020-09-09 § 160 - Utmaningsrätt i Vaggeryds kommun
 BUN 2020/009-61  KF 2020-09-28 § 117 - Höständringsbudget 2020
 BUN 2020/198-2  Riktlinjer för säkerhetsskydd
 BUN 2020/198-1  KS 2020-10-07 § 184 - Riktlinjer för säkerhetsskydd

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Information och övriga frågor (BUN 2020/003)
Beslut
Godkänner lämnad information.

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar:

 Information om retroaktiv barnavgiftskontroll har gått ut som en nyhetsartikel på 
Skillingaryd.nu. Uppmärksammar politikerna om att det kan komma frågor från 
allmänheten med anledning av detta.

 Corona-uppdatering.
 Ett nytt skolbibliotek färdigställs vecka 44 på Fenix KKC.
 Skolinspektionens inspektion är genomförd - beslut inväntas.
 Deloitte granskar ekonomistyrningen inom Bun, nästa intervju är 12 november.
 Reflektioner efter dagens verksamhetsbesöket: fina lokaler, positiv verksamhet på 

ReMida. AQ: fina lokaler och positivt verksamhet tillsammans med industri och skola.
 
Jan-Olof Svedberg (SD) påpekar att han har hört mycket om maten på Fenix KKC. 
Förvaltningschefen svarar att verksamheten önskar att Fenix KKC blir ett tillagningskök.
 
Jenny Larsen (KD) påminner politikerna om att lämna in sina uppgifter om förändrad 
inkomst, så att det blir rätt ersättning enligt förtroendemannarutinen.

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 §79 bua Information och övriga frågor

Paragrafen är justerad
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