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ÄRENDELISTA

§49 Ekonomirapport maj 2021
§50 Mål och uppföljning, juni 2021

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

§52 Lokalkoncept - lärmiljöer inne

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

§54 Skolplan 2019 - 2022
§55 Kulturplan
§56 Vitesföreläggande, sekretess
§57 Läsårstider för 2022/2023
§58 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget för 2022
§59 Information och övriga frågor
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§49

Ekonomirapport maj 2021 (BUN 2021/009)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Förvaltningen redogör för ekonomirapporten för januari till och med maj 2021
Ekonomisystemet är inte stängt ännu för maj, men de första fem månaderna indikerar fortsatt 
på en budget i balans.
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Ekonomirapport maj 2021

Paragrafen är justerad
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§50

Mål och uppföljning, juni 2021 (BUN 2021/013)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.
 
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.
Kostchefen medverkar och informerar om dagsläget inom kostverksamheten:

 Matsvinnet 2019 - 2021 - Vaggeryds kommun har blivit uppmärksammade på många 
plan. Har kommit fyra i Miljöstrategipriset och kommer medverka i Klimatkonferens i 
höst.

 Växtbaserade måltider - vårterminen 2020 var det 50 % vegetarisk som serverades och 
under vårterminen 2021 var det 75 %.

 Anpassade måltider (specialkost) - redogör hur många elever/barn som har anpassade 
måltider: 22 % på förskolan, 17 % i grundskolan och 14 % på gymnasiet. 

 Salladsbuffé - vad har serverats? Utmaningar?
 Kostprogram Matilda - används för recept, matsedel, beställningar, produkt underlag, 

plocklista
 Måltidspolitiska programmet - behöver uppdateras med datum. och logga

 
Ordföranden frågar om enkäter och elevsamverkan. Kostchefen svarar att enkäter är gjorda 
men inte färdiga med sammanställningarna. Matråden har legat nere under Corona pandemin.
 
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information

Beslutsunderlag
 Mål och uppföljning, juni 2021

Paragrafen är justerad
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§51

Medborgarförslag - dela ut en läsebok till alla skolelever i årskurs 1-
9 inför läslovet v. 44 varje år. (BUN 2021/125)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bifalla 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.
Ärendet diskuteras.
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiva till medborgarförslaget att dela ut en 
läsebok till alla elever inför läslovet vecka 44 och välja att delvis bifalla förslaget med 
motiveringen som framgår i ärendebeskrivningen.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen, Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag - dela ut en läsbok till alla skolelever i årskurs 1-9 inför 

läslovet varje år.
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 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

Paragrafen är justerad
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§52

Lokalkoncept - lärmiljöer inne (BUN 2021/134)
Beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom lokalkonceptet för inomhusmiljöer för årskurser F - 3.
 
 
Sammanfattning
Förvaltningen 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

 
Yrkanden
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ställer sig bakom lokalkonceptet för inomhusmiljöer för 
årskurser F - 3.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att anta lokalkonceptet för 
inomhusmiljöer för årskurser F - 3.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§53

Medborgarförslag - sätt upp ett högre stängsel vid Åkers skola och 
sänk hastigheten i Åker (BUN 2021/122)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 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.
 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att i yttrandet till 
kommunledningskontoret bifalla förslagsställarens medborgarförslag.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 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
 Remiss till bun och tekniska

Paragrafen är justerad
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§54

Skolplan 2019 - 2022 (BUN 2019/086)
Beslut
Ärendet bordläggs och återkommer till september i utskottet.
 
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.

Uppföljning av skolplanen. Kort information.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 Skolplan 2019 - 2022, 2021-06-01
 Status skolplan, 2021-06-07

Paragrafen är justerad
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§55

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 uttrycker önskan om att ta in politiska ställningstaganden och att ärendet 
återkommer till senhösten för diskussion.
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Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 Kulturplan
 Kulturplan_presentation BUN och KFN. 2021-06-01

Paragrafen är justerad
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§56

Vitesföreläggande, sekretess (BUN 2021/004)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vitesförelägga vårdnadshavarna till eleven Y enligt 
tjänsteskrivelse i ärendet.
 
Sammanfattning
Sekretessärende.
Förvaltningen har utrett elevens situation i skolan.
Vårdnadshavarna vitesföreläggs i syfte att dessa ska bidra till att eleven får sin rätt till 
utbildning.
 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vitesförelägga vårdnadshavarna till eleven Y enligt 
tjänsteskrivelse i ärendet.

Beslutsunderlag
 Vitesföreläggande, sekretess
 Tjänsteskrivelse vitesföreläggande Y, 2021-06-01

Paragrafen är justerad
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§57

Läsårstider för 2022/2023 (BUN 2021/133)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna läsårstider för 2022 – 2023.
 
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar ett förslag för läsårstider 2022 till 2023.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna läsårstider för 2022 – 2023.

Expedieras till 
Rektorer och administratörer

Beslutsunderlag
 Läsårstider 2022/2023
 Kopia av Läsårstider 22-23, 2021-06-03

Paragrafen är justerad
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§58

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 
för 2022 (BUN 2021/135)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att 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
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna Mediacenter 
Jönköpings läns budget för 2022.

Expedieras till 
Mediacenter i Jönköpings kommun samt till kommunledning för kännedom

Beslutsunderlag
 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022
 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022
 Överlämning av ärendet

Paragrafen är justerad
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§59

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 måste 
igång till hösten,

 Barn i förskolan, Vaggeryd ökar - det behövs mer förskolplatser
 Uppskattning från nämnden till all personal blir i form av en tårta

 
 
Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.
 

Paragrafen är justerad
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