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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§20 Dagordning
§21 Ekonomi – uppföljning februari 2020
§22 Budget 2020
§23 §19 bua Budget 2021
§24 Motion - Införande av förändrad driftsform för Åkers skola
§25 Elev och barnomsorgsrapport, mars 2020
§26 Medborgarförslag - Gratis blöjor i förskolan

§27
§25 bua Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business 
School Jönköping i Jönköpings kommun Dnr 2020:1055

§28
Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköpings kommun Dnr 2020:1078

§29
§27 bua Ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman 
för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG-Jönköping i 
Jönköpings kommun (SI2020:1132)

§30 Information och övriga frågor från politiker (au o bun)
§31 Markfråga Slätten
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Dagordning
Beslut
Godkänna dagordning med tillägg av ett ärende:
12. Markfråga Slättens förskola
 Utse Jan-Olof Svedberg (SD) som justerare.
Ärende 7: Mål och uppföljning bordläggs till senare tillfälle.

Sammanfattning
Utskickad dagordning och förslag på justerare föreligger.
Ärende 7: Mål och uppföljning bordläggs till senare tillfälle.
Förvaltningen vill lägga till ett ärende:
12. Markfråga Slättens förskola.
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Ekonomi – uppföljning februari 2020 (BUN 2020/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser.
 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag
 §17 bua Ekonomi – uppföljning februari 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Budget 2020 (BUN 2020/009)
Beslut
Anta förslaget till budget 2020 under förutsättning att Kommunfullmäktige (2020-03-
30) beslutar om tilläggsmedel om 7 300 tkr för 2020.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdrag att återkomma till nämnden för 
att ha en budget i balans 2020.
Förvaltningen ser redan att skolskjuts, vuxenutbildningen och grundskolan är 
underbudgeterade. Utifrån den ökade inflyttningen behövs det ytterligare en till två 
avdelningar i förskolan. Utifrån nämndens skrivelse till Kommunstyrelsen kommer en 
tilläggsbudget att ges till nämnden med motiveringen att befolkningen ökar mer än vad känt 
när budgeten 2020 fastställdes av Kommunfullmäktige i september 2019. Budgetjusteringar 
görs utifrån de hål som uppstått mellan budget 2019 och den tidigare budgeten för 2020 samt 
de missade statsbidragen.
Genomgång av förslaget på programområden.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förslaget till budget 2020 under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsmedel om 7 300 tkr för 2020.

Beslutsunderlag
 §18 bua Budget 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

§19 bua Budget 2021 (BUN 2020/009)
Beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Planeringsförutsättningar inför budget 2021.
Utifrån prognosen kan man uppskatta resursfördelningen till buns verksamhet 2021. Beloppen 
utgår från uppdaterade uppgifter enligt begäran från nämnden 2017.
Förvaltningschefen går igenom investeringbehov 2020-2022 med handlingsplaner. 
driftsramar, och utmaningar. De första tankarna på 2021 med effektiviseringar och satsningar, 
utveckling framåt och lite nya idéer.

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 §19 bua Budget 2021
 BUN_PFÖ Mall_anvisningar SPB2021-23 från ekonomichefen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Motion - Införande av förändrad driftsform för Åkers skola (BUN 
2019/281)
Beslut
Avslå motionen om intraprenad i Åkers skola.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Anna Maria Toftgård (C) och Ida Philip (C) har inlämnat en motion 
daterad 2019-11-04 med förslag att Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun beslutar om 
införande av förändrad driftsform för Åkers skola så att verksamheten kan bedrivas i 
intraprenadform.

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 27 mars 2020
Förvaltningschefen informerar om beslut från arbetsutskottet gällande 
landsbygdsorganisationen. Redogör för skälet till beslutsförslaget: Nödvändiga principiella 
politiska beslut kring intraprenad saknas liksom riktlinjer i form av exempelvis beskrivning av 
ansvar och befogenheter samt att personalen inte ansökt om att få driva intraprenad i Åker.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att avslå motionen om intraprenad i Åkers skola.

Yrkanden
Carina Strid Bjurhager (C) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt (C) lagda förslag.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.'

Reservationer
Carina Strid Bjurhager (C) reserverar sig till förmån för egna lagda yrkande.

Tilläggsyrkanden
Carina Strid Bjurhager (C) yrkar på ett tillägg till beslutet:
Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att principer och riktlinjer tas fram för intraprenad för 
skola och förskola inom Vaggeryds kommun.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt (C) lagda förslag.
Ordföranden finner att nämnden säger nej till tilläggsyrkandet.
Votering begärd.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering
Avslag till tilläggsyrkande - ja
Godkänna tilläggsyrkande - nej
Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet med 4-3
 
 
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Elev och barnomsorgsrapport, mars 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.

Förslag till beslut
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Medborgarförslag - Gratis blöjor i förskolan (BUN 2020/039)
Beslut
Avslå medborgarförslaget om gratis blöjor i förskolan.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunledningen 2019-12-20 med förslag att följa 
beslut om att förskolorna ska stå för blöjor till barnen. Detta med anledning av att många har 
det tufft ekonomiskt, att många barns blöjhyllor gapar tomma på förskolorna.

Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 5, överlämnar medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.
Förvaltningens motivation: Domen från kammarrätten (ej högsta förvaltningsdomstolen) är 
inte prejudicerande varför kommunen inte behöver följa beslutet i kammarrätten. Då gratis 
blöjor i förskolan inte leder till ökad kvalitet och samtidigt kräver medel nämnden inte har 
tillgång till bör medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut
Föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget om gratis blöjor i förskolan.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige och medborgaren som lämnat förslaget

Beslutsunderlag
 §29 bua Medborgarförslag - Gratis blöjor i förskolan
 KF 2020-01-27 § 5 - Medborgarförslag - Följ högsta förvaltningsdomstolens beslut att 

stå för blöjor till barnen
 Medborgarförslag - Följ högsta förvaltningsdomstolens beslut att stå för blöjor till 

barnen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

§25 bua Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
vid Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun Dnr 
2020:1055 (BUN 2020/042)
Beslut
Lämna ett yttrande till Skolinspektionen att inte tillstyrka ansökan från Thorengruppen att 
utöka sin verksamhet vid Thoren Business School Jönköping, i Jönköpings kommun.
 

Sammanfattning
Skolinspektionen har remitterat ansökan från Thorengruppen AB, till Vaggeryds kommun för 
yttrande, gällande utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
i Jönköping, Jönköpings kommun. Utökningen avser start av ny utbildning: Det nationella 
handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service.

Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020.
Ärendet har remitterats från kommunledningen till Barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 3 april 2020
 
 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att lämna ett yttrande till Skolinspektionen att inte tillstyrka 
ansökan från Thorengruppen att utöka sin verksamhet vid Thoren Business School Jönköping, 
i Jönköpings kommun.
 

Expedieras till 
KS

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

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Jönköping i Jönköpings kommun Dnr 2020:1055

 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping i 
Jönköpings kommun Dnr 2020:1055
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Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Remiss från kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Dnr 2020:1078 
(BUN 2020/052)
Beslut
Lämna ett yttrande till Skolinspektionen att inte tillstyrka ansökan från Thorengruppen att 
utöka sin verksamhet vid yrkesgymnasiet i Jönköpings kommun

Sammanfattning
Skolinspektionen har remitterat ansökan från Thorengruppen AB, till Vaggeryds kommun för 
yttrande, gällande utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping, i Jönköpings kommun. Utökningen avser start av ny utbildning: Det nationella 
Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete; Fordons- och 
transportprogrammet, inriktning personbil; samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020.
Ärendet har remitterats från kommunledningen till Barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 3 april 2020.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden lämna ett yttrande till Skolinspektionen att inte tillstyrka 
ansökan från Thorengruppen att utöka sin verksamhet vid yrkesgymnasiet i Jönköpings 
kommun.
 

Expedieras till 
Kommunledningskontoret

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

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i 
Jönköpings kommun Dnr 2020:1078

 Remiss från kommunledningen
 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings 
kommun Dnr 2020:1078

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

§27 bua Ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
VFG-Jönköping i Jönköpings kommun (SI2020:1132) (BUN 
2020/051)
Beslut
Lämna yttrande till Skolinspektionen att tillstyrka ansökan från VFG Utbildning AB att 
etablera en ny gymnasieskola VFG-Jönköping i Jönköpings kommun.

Sammanfattning
Skolinspektionen har remitterat ansökan från VFG Utbildning AB, till Vaggeryds kommun 
för yttrande, gällande nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG Jönköping, 
Jönköpings kommun. Nyetableringen avser en gymnasieskola med Bygg och 
anläggningsprogrammet, inriktningar anläggningsfordon; Bygg och anläggningsprogrammet 
inriktning mark och anläggning; Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport; 
samt Fordons- och transportprogrammet, inriktning lastbil och mobila maskiner. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020. Ärendet har remitterats från 
kommunledningen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 3 april 2020.
 

Förslag till beslut
Föreslår nämnden att lämna yttrande till Skolinspektionen att tillstyrka ansökan från VFG 
Utbildning AB att etablera en ny gymnasieskola VFG-Jönköping i Jönköpings kommun.

Expedieras till 
KS

Beslutsunderlag
 §27 bua Ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG-Jönköping i Jönköpings 
kommun (SI2020:1132)

 Remiss från kommunledningen
 VFG utbildning

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

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

Sammanfattning
1. KS 2020-03-04 § 68 - Beslut lokalinvestering
2. Annika Hedvall, kommundirektör informerar om arbetet gällande utredning kring 
investeringar
3. Gymnasieresor - uppdrag till förvaltningen från arbetsutskottet
4. Fågelfors 7-9 - Arbetsmiljöverket gör tillsyn 5 maj
5. Fenix 2 - omfattande åtgärder krävs då det är fuktskador som gör att hela byggnaden ska 
ses över och renovering genomföras.
6. Läget gällande COVID 19

Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag
 KS 2020-03-04 § 68 - Beslut lokalinvestering

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Markfråga Slätten (BUN 2020/073)
Beslut
Besvara Kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnden är beredd att stå för kostnader som 
faller utanför tekniska nämndens uppdrag, enligt tekniskas reglemente, för den utökade ytan 
vid Slättens förskola.

Sammanfattning
Styrgruppen för Slättens förskola begärde ställningstagande av markanvändningens 
omfattning för utemiljön (förskole-gården) i samband med den utökade verksamheten.
Tidigare skolgård på Slättens förskola gjordes före Boverkets rapport och hade en friyta på ca 
1 700 kvadratmeter (kvm). Erfarenheten från denna förhållandevis lilla gård är att den 
begränsade ytan inte klarade av slitaget som uppstod med de 50 förskolebarnen som nyttjade 
den. Gräsytan var konstant nersliten och föräldrar klagade på att barnens kläder var sandiga 
och jordiga efter en dag på förskolan. Den planerade gården till den utökade förskolan ska 
klara belastningen av 6 avdelningar vilket innebär ca 100 förskolebarn och en friyta på 4 000 
kvm.
Ärendet var uppe i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 69 med beslut om att 
återremittera till kommunledningskontoret för att få in barn- och utbildningsnämndens 
synpunkter på hur mycket mark de är beredda att stå för kopplat till kostnaden

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att återkoppla till KSau att nämnden är beredd att stå för 
kostnader som faller utanför tekniska nämndens uppdrag , enligt sitt reglemente, för den 
utökade ytan vid Slättens förskola.

Expedieras till 
KSau

Beslutsunderlag
 Markfråga Slätten
 KS 200318 § 69 - Markfråga Slätten
 Tekniska - Tjänsteskrivelse 2019-11-21, Slättens förskola skolgård(98619) (0)_TMP

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 2020-03-25

Voteringslista: §24

Ärende: Motion - Införande av förändrad driftsform för Åkers skola,  BUN 2019/281

Voteringslist(or)
Tilläggsyrkanden
Ledamot Ja Nej Avstår
Jenny Larsen (KD), ordförande X
Helena Erlandsson (S), vice ordförande X
Atcha Adinda (L), ledamot X
Carl Johansson (M), ledamot X
Marijo Corkovic (S), ledamot X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot X
Carina Stridh Bjurhager (C), ersättare X
Resultat 4 3 0
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