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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§11 Verksamhetsberättelse, bokslut 2020
§12 Budget 2022
§13 Elev- och barnomsorgsrapport, februari 2021
§14 Mål och uppföljning, februari 2021

§15 Remiss på uppdrag av parlamentariska utredningsgruppen till nämnder och bolag i 
Vaggeryds kommun

§16 Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 2021-
2025

§17 Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

§18 Medborgarförslag – skapa möjligheter till att utöka kundkretsen med externa/interna 
kunder för Café Fenix

§19 Lokalplan 2020–2030
§20 Val av ny ledamot som ersättare i arbetsutskottet
§21 Information och övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Verksamhetsberättelse, bokslut 2020 (BUN 2021/010)
Beslut
Godkänna informationen. Föreslår nämnden att anta verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen 2020.
 
Sammanfattning
Förvaltningen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse, bokslut 2020 med 
kommentarer:
Ekonomi, resultat relativt delårsprognos T2 och kvalitetsindikatorer.
 
Förslag till beslut
Godkänna informationen.Förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att anta 
verksamhetsberättelsen och årsredovisning en 2020.
 

Expedieras till 
KS efter beslut i nämnden.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse. årsbokslut 2020
 Utkast barn och utbildningsnämndens årsredovisning 2020, 2021-02-05

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Budget 2022 (BUN 2021/009)
Beslut
Godkänna lämnad rapport. Ärendet återkommer i mars månad.
 
Sammanfattning
Förvaltningen vill ta upp förslag för äskanden till budget 2022. Detta för att se vad politiken 
tycker är  viktiga områden att satsa på.
Bun får inga medel inom resursfördelningen. Det vi vill göra extra måste därför äskas.
Ärendet diskuteras.

 Mellanstadiet för att skapa trygghet, studiero och extra resurser.
 Sörgårdsskolan minskad klasstorlek
 Gymnasiet exempel skolbiblioteket

 
Fråga från Atcha Adinda (L) om skolmiljonen som resulterade 1,5 miljoner till Vaggeryds 
kommun. Förvaltningschefen förklarar att det är statliga pengar som ska hjälpa verksamheten 
att dämpa negativa påverkan utav pandemin. Detta genom exempelvis hjälpa elever att nå sina 
mål genom lovskola, läxhjälp, extra undervisning. Kommunerna gör olika hur de fördelar. 
Ledningsgruppen inom bun har bestämt att rektorerna kan äska genom att göra beräkningar 
vad som de har haft för påverkan av Covid 19. Sedan fördelas pengarna. 
 
 
 
 
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet att godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 Budget 2022

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Elev- och barnomsorgsrapport, februari 2021 (BUN 2021/011)
Beslut
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.
 
Sammanfattning
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt 
utveckling av kö presenteras för nämnden. Nedgången på fritidshemmen på grund av Covid 
19 fortsätter.
Information om Legolas som vill starta verksamheten inom pedagogisk omsorg. Kommunen 
har inte fått in att de är redo för den slutliga granskningen inför start.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 Elev- och barnomsorgsrapport
 Elev och barnomsorgsrapport, 2021-02-03
 Antal boende i Vaggeryds kommun, 2021-02-03

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Mål och uppföljning, februari 2021 (BUN 2021/013)
Beslut
Föreslår nämnden att 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.

Förvaltningen presenterar resultatet utifrån medarbetarenkäten. Återigen var det mycket höga 
och bra resultat på undersökningen. Redovisar resultaten för motivation, ledarskap, styrning 
och totalt.
 
Förslag till beslut
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
 

Beslutsunderlag
 Mpl och uppföljning, februari 2021

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott (BUA)

2021-02-09
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§15

Remiss på uppdrag av parlamentariska utredningsgruppen till 
nämnder och bolag i Vaggeryds kommun (BUN 2020/216)
Beslut
Ärendet återkommer till utskottet i mars 2021.
 
Sammanfattning
Ärendet kommer från parlamentariska gruppen. Det är frågor angående det politiska arbetet. 
Ordföranden leder diskussionen i de olika frågorna. Kommer att sammanfattas för vidare 
diskussion i nämnden.
 
Yrkanden
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att ärendet återkommer till arbetsutskottet i mars 2021.
 
 
Expedieras till 
Kommunledningen

Beslutsunderlag
 Remiss på uppdrag av parlamentariska utredningsgruppen till nämnder och bolag i Vaggeryds 

kommun
 Remiss på uppdrag av parlamentariska utredningsgruppen till nämnder och bolag i Vaggeryds 

kommun

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 (BUN 2020/255)
Beslut
Godkänna lämnad information och beslut tas i nämnden.
 
Sammanfattning
Vaggeryds kommun har från Länsstyrelsen mottagit en remiss på ett åtgärdsprogram för 
minskad klimatpåverkan. Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal åtgärder där Länsstyrelsen 
vill ha svar på om kommunerna avser att genomföra åtgärden eller ej.

Vaggeryds kommuns kommunledningskontoret har skickar ut åtgärdsförslagen på 
internremiss till kommunens nämnder och styrelser; som i sin tur ska svara på om de avser att 
göra åtgärderna eller inte. Kommunledningskontoret sammanställer svaren och bereder 
ärendet till KSAU och Kommunstyrelsen som beslutar om kommunens åtgärder och svarar på 
remissen i sin helhet.

De åtgärder som berör barn- och utbildningsförvaltningen är följande:
- Tjänsteresor, besöksresor och kundresor
- Arbetspendling
- Minska avfallet
 
Sofia Larsson, utveckling- och kvalitetssamordnare, föredrar ärendet och redovisar förslag på 
svar.
 
Yrkanden
Ordföranden föreslår utskottet att godkänna lämnad information och beslut tas i nämnden.
 
 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens svar på 
internremissen om att säga ja till åtgärderna tjänsteresor, besöksresor, kundresor och 
arbetspendling samt att säga nej till åtgärden om att minska avfallet; detta med grund i den 
motivering som går att återfinna i summering av denna tjänsteskrivelse.
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Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09
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Expedieras till 
Kommunledningskontoret, senast 3 mars 2021.

Beslutsunderlag
 Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 2021-2025
 Internremiss
 Interremiss för åtgärdsprogrammet minskad klimatpåverkan
 Rapport minskad klimatpåverkan
 Remissversion

Paragrafen är justerad
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§17

Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat 2021-2025 (BUN 2020/256)
Beslut
Godkänna lämnad informationen och beslut tas i nämnden.
 
Sammanfattning
Vaggeryds kommun har från Länsstyrelsen mottagit en remiss på ett åtgärdsprogram för 
anpassning till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal åtgärder där 
Länsstyrelsen vill ha svar på om kommunerna avser att genomföra åtgärden eller ej. 
Åtgärderna handlar bland annat om att anpassa verksamheter och fysiska miljöer för högre 
temperaturer, översvämningar, bränder, ras, skred och erosion samt säkerställa långsiktig mat- 
och vattenförsörjning.

Vaggeryds kommuns kommunledningskontoret har skickar ut åtgärdsförslagen på 
internremiss till kommunens nämnder och styrelser; som i sin tur ska svara på om de avser att 
göra åtgärderna eller inte. Kommunledningskontoret sammanställer svaren och bereder 
ärendet till KSAU och Kommunstyrelsen som beslutar om kommunens åtgärder och svarar på 
remissen i sin helhet.

De åtgärder som berör barn- och utbildningsförvaltningen är följande:
- Grönska i bebyggd miljö
 
Sofia Larsson, utveckling- och kvalitetssamordnare, föredrar ärendet och redovisar förslag på 
svar. Önskar att få göra en ändring innan nämnden tar beslut.
 
Yrkanden
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad informationen och beslut tas i 
nämnden.
 
 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens svar på 
internremissen om att säga ja till åtgärden Grönska i bebyggd miljö.
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Mötesdatum

Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Kommunledningskontoret, senast 3 mars 2021.

Beslutsunderlag
 Internremiss - Remiss av Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 - 

2021-02-10
 Bilaga till barn- och utbildningsnämnden
 Missiv återanpassning till ett förändrat klimat
 Remiss - Remiss - åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat
 Remiss - åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat
 Åtgärdsprogram

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott (BUA)

2021-02-09
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§18

Medborgarförslag – skapa möjligheter till att utöka kundkretsen 
med externa/interna kunder för Café Fenix (BUN 2020/253)
Beslut
Godkänna lämnad informationen och ärendet återkommer i mars 2021.
 
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag med förslag om att skapa möjligheter till att utöka 
kundkretsen med externa/interna kunder för Café Fenix.

Förslaget är remitterat till barn-och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
kommunledningskontoret för yttrande senast 9 april.
 
Sofia Larsson, utveckling- och kvalitetssamordnare, föredrar ärendet och redovisar förslag på 
svar. Ger information om vad Fenix önskar genom förslaget, samt vad konkurrenslagen säger 
om detta
Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet skulle vilja diskutera detta mer med sina partigrupper.
 
Yrkanden
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att godkänna lämnad informationen och att ärendet 
återkommer till arbetsutskottet i mars 2021.
 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att ge bifall till medborgarförslaget om 
att skapa möjligheter till att utöka kundkretsen med externa/interna kunder för Café Fenix.
 

Expedieras till 
Kommunledningskontoret, senast 9 april 2021.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag – skapa möjligheter till att utöka kundkretsen med externa/interna kunder 

för Café Fenix
 Medborgarförslag skapa möjligheter till att utöka kundkretsen för Café Fenix
 Remiss - Medborgarförslag skapa möjligheter till att utöka kundkretsen för Café Fenix

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Lokalplan 2020–2030 (BUN 2020/027)
Beslut
Föreslå nämnden att ställa sig bakom att ställa sig bakom förvaltningens lokalplan som 
underlag för fortsatt arbete.
 
 
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.

Lokalplanen har nu varit ute på remiss för yttranden till politiska partierna, fackliga samt 
rektorsgruppen.
Förvaltningschefen redogör för arbetet från utkast till förslag, axplock från yttranden, signaler 
och uttalande från politiken samt frågor att ställa och lösa.
Går igenom bakgrund och befolkningsutvecklings prognos utifrån 2021 fram mot 2050 samt 
strategier. Sedan går han igenom de olika enheternas behov. Ändringar från utkastet det akuta 
läget, vägen mot det framtida läget. Samt avslutar med den tänkta processen framåt.  
Ärendet diskuteras och redaktionell ändring görs.
 
Yrkanden
Ordföranden frågar utskottet om att föreslå nämnden att ställa sig bakom att ställa sig bakom 
förvaltningens lokalplan som underlag för fortsatt arbete.
 
 
Beslutsunderlag

 Lokalplan 2020-2030
 Förslag Lokalplan 2020-30, 2021-02-03
 Remiss av Lokalplanen till de fackförbund och politiska partier som är representerade i 

Vaggeryds kommun.
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 Yttrande från Vårdförbundet om lokalplan
 Yttrande från S-gruppen om lokalplan
 Yttrande från SD gruppen om lokalplan
 Yttrande från Femklövern om lokalplan
 Uppdaterad: Yttrande från SSR/Vision om lokalplan
 Yttrande från 2 rektorer angående flytt av särskola
 Yttrande från LR

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämnd 
arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Val av ny ledamot som ersättare i arbetsutskottet (BUN 2021/001)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att välja Jan-Erik Victor (KD) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
 
Sammanfattning
Camilla Olsson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Därför ska nämnden utse ny ersättare.
KD gruppen föreslår att utskottet föreslår Jan-Erik Victor (KD) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
 
Förslag till beslut
KD gruppen föreslår att utskottet föreslår Jan-Erik Victor (KD) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.
 

Expedieras till 
Jan-Erik Victor, Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott (BUA)

2021-02-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Information och övriga frågor (BUN 2021/003)
Beslut
Godkänna lämnad information.
Förvaltningschefen får uppdrag att författa ett svar till vårdnadshavare i Nyholm 
och informera nämnden om svaret. 
 
Sammanfattning
Förvaltningschefen:

 Har fått fråga om hur det går med personal/elev undersökningarna på Hjortsjöskolans 
mellanstadiet. De är gjorda och han hoppas få resultat i slutet på denna vecka. Stig 
Svensson (SD) lägger till att tilldelning av ersättningslokaler kommer ske på måndag 
(15 februari).

 Inkommen skrivelse från vårdnadshavare i Nyholm (inkom 2021-01-14 och delgavs 
till nämnden via mail). De önskar att tillhöra Skillingaryds skola upptagningsområde.

 
Stig Svensson (SD):

 Tillsyn på förskolor - saknar rapportering. Förvaltningschefen svarar att det finns 
planer och har funnits planer som pandemin satte stopp för. När de är gjorda så får 
nämnden rapport.

 Problematisk frånvaro finns det regelverk? Förvaltningschefen svarar att det hanteras 
utifrån regelverk gällande anmälningar. Är man inte nöjd med enhetens hantering så 
kan man vända sig till förvaltningen.

 
Yrkanden
Ordföranden frågar utskottet om att godkänna lämnad information och att förvaltningschefen 
får uppdrag att författa ett svar till vårdnadshavare i Nyholm och informera nämnden om 
svaret. 
 
Förslag till beslut
Godkänna lämnad information.
 

Expedieras till 
Förvaltningschefen
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Beslutsunderlag
 Information och övriga frågor

Paragrafen är justerad
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