
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

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

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

Justerande ............................................ ............................................
Patric Ahlberg

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2019-03-27

Datum för anslags 
uppsättande

2019-04-02 Datum för anslags 
nedtagande

2019-04-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

............................................ Underskrift
Elsebeth Sandén
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Beslutande ledamöter Jenny Larsen (KD) (ordförande), Helena Erlandsson (S) (vice 
ordförande), Christer Holmgren (M), Jan-Olof Svedberg (SD), 
Patric Ahlberg (S), Atcha Adinda (L), Marijo Corkovic (S) 
§§22-24, §§26-28, §30, Ida Philip (C) §§22-28, §30, Carl 
Johansson (M), Stig Svensson (SD)  ersätter Valter Hagström 
(SD), Carina Stridh Bjurhager (C) §29, §§31-33 ersätter Ida 
Philip (C), Nadira Kilim (S) §25, §29, §§31-33 ersätter Marijo 
Corkovic (S), Camilla Olsson (KD)  ersätter Christer Sandén 
(KD)

Ej tjänstgörande ersättare Thore Olsson (L)
Carina Stridh Bjurhager (C) §§22-28, §30
Nadira Kilim (S) §§22-24, §§26-28, §30
Lars-Olof Hindersson (SD)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Per-Erik Lorentzon (Förvaltningschef)
Elsebeth Sandén (Sekreterare)
Susanne Smedberg (SACO representant)
Stina Nordström (Kvalitetsstrateg) §25
Anna Ullman (Verksamhetschef 1365) §29
Helen Bengtsson-Carlström (Verksamhetschef F-6) §29

Utses att justera Patric Ahlberg

Justeringens plats och tid Bun förvaltning ,  2019-04-01   00:00

Protokollet omfattar §§22-33
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§22 Ekonomi – uppföljning februari 2019
§23 Elev- och barnomsorgsrapport
§24 Barn- och utbildningsnämndens reglemente
§25 Riktlinjer för skolskjuts i Vaggeryds kommun

§26
Ansökan från Drottning Blanka Gymnasieskola AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:928

§27
Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, 
dnr.SI 2019:792

§28
Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr. SI 
2019.968

§29 Mål och uppföljning
§30 Budget 2020
§31 Motion – Porrfilter i skolan (Webb-filter)
§32 Karriärtjänster, förste lärare
§33 Information och övriga frågor från politiker (au o bun)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Ekonomi – uppföljning februari 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 att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §17 bua Ekonomi – uppföljning februari 2019
 2019-03-20 Ekonomirapport feb 2019

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Elev- och barnomsorgsrapport (BUN 2019/011)
Beslut
Godkänna 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 godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgssituationen mars 2019
 Elevrapport mars 2019

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Barn- och utbildningsnämndens reglemente (BUN 2019/001)
Beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att fastslå barn- och utbildningsnämndens reglemente.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen 
utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen. 
Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2020 och 
lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla 
nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna 
arbetsområden och vad som reglerar dessa.

Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat 
möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn 
till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.

I nytt förslag till reglementet är § 16-48 är hämtat från det kommunövergripande förslaget 
som har sitt ursprung i mall från SKL, men har anpassats utifrån Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. Om områden saknat punkter från äldre reglementet som 
bedömts vara aktuella för nämnden och dessa saknas har de lyfts in i det nya förslaget.
För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare 
reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förordar nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att fastslå nämndens 
reglemente utifrån gjorda justeringar.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 §19 bua Barn- och utbildningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse nytt reglemente
 Förslag till nytt reglemente BUN 2019-03-18 Ej beslutad

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Riktlinjer för skolskjuts i Vaggeryds kommun (BUN 2019/071)
Beslut
Fastställa de nya riktlinjerna och att dessa börjar gälla till skolskjutsplaneringen inför läsår 
2019/2020.

Sammanfattning
Förvaltningen har under 2018 arbetat fram en ny organisation för hanteringen av skolskjutsen 
och ett arbete att kvalitetssäkra och effektivisera skolskjutsen har inletts.
I detta arbete har vi konstaterat att en översyn av nuvarande riktlinjer har varit nödvändig då 
den bland annat vilar på den gamla skollagen och vi är en kommun i förändring avseende 
byggnation och hur våra skolenheter ser ut.
Skolskjutsteamet har därför gjort en överblick utifrån de frågor vi ställts inför under året och 
där vi tycker nuvarande riktlinjer saknar den tydlighet som vi anser behövs för att ha 
möjlighet att fatta tydliga, likvärdiga och rättssäkra beslut.

För att kvalitetssäkra föreslagna ändringar har vi gjort en utblick till våra grannkommuner 
inom GGVV-området och stämt av våra riktlinjer mot deras, men även via SKL:s handbok för 
skolskjutsfrågor.
Stina Nordström, kvalitetsstrateg medverkar och redogör för förvaltningens förslag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa de nya riktlinjerna och att dessa börjar gälla till 
skolskjutsplaneringen inför läsår 2019/2020.

Beslutsunderlag
 §20 bua Riktlinjer skolskjuts
 Tjänteskrivelse riktlinjer
 Förslag till nya riktlinjer skolskjuts 2019-03-13

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Ansökan från Drottning Blanka Gymnasieskola AB om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:928 
(BUN 2019/060)
Beslut
Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar om att lämna ett yttrande om att Skolinspektionen 
inte ska tillstyrka de ansökta programmen.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Drottning 
Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att upprätta ett remissvar enligt föregående års 
inriktning.

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 §21 bua Ansökan från Drottning Blanka Gymnasieskola AB om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings 
kommun, dnr.SI 2019:928

 Blankas gymnasieskola - tjänsteskrivelse 2019.928
 Remiss från kommunledningen
 Ansökan från Drottning Blanka Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman 

för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 
2019:928

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i 
Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:792 (BUN 2019/062)
Beslut
Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar om att lämna ett yttrande om att Skolinspektionen 
inte ska tillstyrka de ansökta programmen.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. 
läsåret 2020/2021

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.

 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att upprätta ett remissvar enligt föregående års 
inriktning.

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 §22 bua Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 
2019:792

 Thoren business school - tjänsteskrivelse 2019.792
 Remiss från kommunledningen
 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:792

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig gymnasieskola i Jönköpings 
kommun, dnr. SI 2019.968 (BUN 2019/064)
Beslut
Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar om att lämna ett yttrande om att Skolinspektionen 
inte ska tillstyrka de ansökta programmen.

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 
2020/2021

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019.

Ärendet översänds härmed till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast 22 mars 2019.

 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att upprätta ett remissvar enligt föregående års 
inriktning.

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 §23 bua Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr. SI 2019.968
 Yrkesgymnasiet i Jönköping - tjänsteskrivelse 2019.968
 Remiss från kommunledningskontoret
 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, dnr.SI 2019:968

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Mål och uppföljning (BUN 2019/015)
Beslut
Godkänna lämnad rapport
Att inte ta in elever på handelsprogrammet och gymnasiesär.

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.
Anna Ullman, verksamhetschef 1365 medverkar och informera om sökande, behöriga till 
gymnasiet.
Helen Bengtsson-Carlström medverkar och informerar om hur bra det fungerar för eleverna 
som flyttat från Svenarum till Hok. Där är nu en behörig lärare i årskurs 5 som kommer att 
följa klassen även i årskurs 6.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden:
Godkänna lämnad rapport
Att inte ta in elever på handelsprogrammet och gymnasiesär.

Beslutsunderlag
 §25 bua Mål och uppföljning

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Budget 2020 (BUN 2019/009)
Beslut
Godkänna lämnad information. 

Sammanfattning
Förvaltningschefen redogör för förslag som presenterats för budgetberedningen 15 mars 2019.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 

Beslutsunderlag
 §24 bua Budget 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Motion – Porrfilter i skolan (Webb-filter) (BUN 2018/339)
Beslut
Föreslå Kommunstyrelsen att avslå motionen med motivationen att det redan finns webbfilter 
i skolan gällande porr, våld och droger.
 

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 2018-11-13 med 
förslag att Vaggeryds kommun inför webbfiltrering i skolan gällande porr, våld och illegal 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 1 april 2019.

På arbetsutskottet 2019-01-15 § 3 fick förvaltningen uppdrag att utreda och sammanställa ett 
förslag och återkomma till utskottet.
Ärendet diskuteras. Önskemål att byta namn på ärendet till webbfilter vilket är den rätta 
benämningen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå motionen med motivationen att det redan finns 
webbfilter i skolan gällande porr, våld och droger.
Det motionären yrkar är redan infört inom Vaggeryds kommuns elevnätverk. Därför har barn- 
och utbildningsförvaltningen inte något beslut att föreslå nämnden.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 §27 bua Motion – Porrfilter i skolan
 20190320 Tjänsteskrivelse - motion webbfilter
 Remiss till bun
 Motion - Porrfilter i skolan

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Karriärtjänster, förste lärare (BUN 2019/044)
Beslut
Göra en framställan till kommunstyrelsen att:
• Permanenta lärarlönelyftet för kommunens lärare.
• Inrätta tillsvidaretjänster som förstelärare och lektorer med ett tydligt gemensamt 
kommunövergripande uppdrag

Reservationer
(SD) lämnar reservation till förmån för eget lagt förslag.
 

Sammanfattning
I Vaggeryds kommun har alla förstelärare en visstidsanställning något som förvaltningen nu 
anser skall ändras till en tillsvidareanställning. Det främsta argumentet är att förstelärarna har 
en mycket viktig roll i att driva skolutveckling i vår kommun, skolutveckling är ett arbete på 
lång sikt och därför är det viktigt att de som driver detta arbete har långsiktiga anställningar 
och en trygghet i att uppdraget finns kvar. Det andra argumentet är att 
kompetensförsörjningsproblematiken inom skolan blir allt större, våra närliggande kommuner 
har infört tillsvidaretjänster varför Vaggeryd har en konkurrensnackdel med visstidstjänster 
för våra allra främsta lärare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn-och utbildningsnämnden att göra en framställan till 
kommunstyrelsen att:
• Permanenta lärarlönelyftet för kommunens lärare.
• Inrätta tillsvidaretjänster som förstelärare och lektorer med ett tydligt gemensamt 
kommunövergripande uppdrag

Yrkanden

Ordföranden föreslår nämnden att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår nämnden att besluta ge avslag till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar nämnden om de beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar nämnden om de beslutar enligt Jan- Olof Svedbergs (SD) förslag.
Ordföranden finner att nämnden  beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering

Begärt
Ja till ordförandens förslag
Nej till Jan-Olof Svedberg (SD) förslag
 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 §26 bua Karriärtjänster, förste lärare
 20190214 Tjänsteskrivelse -Karriärstjänster

Paragrafen är justerad

16 (18)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Information och övriga frågor från politiker (au o bun) (BUN 
2019/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
 Information från förvaltningen:

1. KF 2019-02-25 § 25 - Vaggeryds kommuns vision och värdegrund
2. KS 2019-03-06 § 62 - Handlingsplan för budget i balans
3. Negativt beslut från förvaltningsrätten
4. Martin Alkemark slutar som rektor på Fenix KKC den 3 juni
4. Årsrapport från Skolinspektionen 2018. Där bedöms en skola i hela landet klara alla 
kvalitetskriterierna i hög utsträckning på samtliga fyra granskningsområdena. Det är 
Hjortsjöskolan F-6 i Vaggeryd, som är den skolan i kommunen som blivit granskad.
Nämnden tackar tidigare rektorer, nuvarande rektorer  och all personal som bidragit till det 
mycket goda resultatet.                                                      
Frågor
Marijo Corkovic önskar få en rapport om kostnader för bergvärme vid Bullerbyns förskola. 
Beslut att bjuda in fastighetschef och lokalstrateg till ett sammanträde.
Patric Ahlberg frågar om information om GDPR. Beslut att information om GDPR på ett 
sammanträde.
 

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 KF 2019-02-25 § 25 - Kommunens värdegrund o vision
 KS 20190306 § 62 - Handlingsplan för budget i balans

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2019-03-27

Voteringslista: §32

Ärende: Karriärtjänster, förste lärare,  BUN 2019/044

Voteringslist(or)
Karriärstjänster, förstelärare
Ledamot Ja Nej Avstår
Jenny Larsen (KD), ordförande X
Helena Erlandsson (S), vice ordförande X
Christer Holmgren (M), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Patric Ahlberg (S), ledamot X
Atcha Adinda (L), ledamot X
Carl Johansson (M), ledamot X
Stig Svensson (SD), ersättare X
Carina Stridh Bjurhager (C), ersättare X
Nadira Kilim (S), ersättare X
Camilla Olsson (KD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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