
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 
Barn- och utbildningsnämndens 
 

2017-03-07 1 (13) 
 arbetsutskott 

 
Sammanträdet började med en guidad tur på Familjecentralen. 

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
 

 

Sammanträdesdatum 2017-03-07 Paragraf: 22 – 32 

Anslaget sätts upp 2017-03-14 Anslaget tas ner  
2017-04-05 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift 

 
  

 
Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Familjecentralen, Vaggeryd 7 mars 2017 klockan 13:00 – 17:10 
 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S)  
Gunnel Elg (KD) ersättare för Christer Holmgren (M)   
Atcha Adinda (L) 
Marijo Corkovic (S)  

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Jimmy Lindberg, utredare 
Johnny Johansson, projektledare  
Ann-Margret Johannson, verksamhetschef förskola 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Marijo Corkovic (S)  Paragraf 22 – 32 
§ 33 omedelbar justering 
 

Justeringens plats 
och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 13 mars 2017 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerare 
 
 

  Marijo Corkovic 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-03-07 § 22  2 

 
 
 
 
Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
11. Lokalbehov skolan i Hok 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
11. Lokalbehov skolan i Hok 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-03-07 § 23 2017/009 3 

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                     
Ekonomi – uppföljning februari 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och föreslår nämnden godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredaren ger en preliminär månadsredovisning. Svårt att ta fram avvikelser 
då budgeten inte är inlagd i systemen och ekonomisystemet inte är stängt för 
februari ännu.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att godkänna lämnad information och föreslå 
nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
  
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-03-07 § 24 2016/009 4 

     
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Framtids- och ramdiskussion och investeringsbudget  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna informationen.  
Förvaltningen får uppdrag att ta fram underlag för beslut till nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen vill diskutera framtid och ramar inför kommande år med 
utskottet. Förvaltningschefen informerar om underlag som han fått av 
ekonomichefen. Även om tidsplan för budget 2018.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att godkänna informationen. Förvaltningen 
får uppdrag att ta fram underlag för beslut till nämnden.  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-03-14  
FC 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 25 2017/008 5 

 
 
 

                                                                                                                 
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Nya 
förelägganden från miljö och bygg gällande Hjortsjöskolan 6-9, ventilation 
och Fenix 2, överhörning. De två ärendena är överlämnade till 
kommunledningen. 
Förvaltningen har svarat miljö – och bygg förvaltningen om planerade åtgärder på 
tidigare förelägganden, toaletter Svenarum mm. 
 
Beslutsunderlag 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
information. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 26 2017/011 6 

 
 
 
                                                                                        

  
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Ärendet diskuteras. Lokalbehov för skolor och förskolor är stort. Förskolan 
klarar våren genom de provisoriska lokalerna. Vi måste fortsätta bevaka 
förskolekön under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
information. 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-03-07 § 27 2016/243 7 

 
 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Förskolan i Hok 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att återkomma med förslag på bästa lösningen på 
förskolan Hok/Svenarum utifrån behov och dagens diskussion. Även ta med 
möjligheten till tillagningskök. Detta med inriktning att utöka 
förskoleplatser i Hok/Svenarum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för dagens situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok.  
Presenterar elev/barnprognoser för Hok/Svenarum. Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18 Beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att komplettera utredningen till nämnden för ett 
inriktningsbeslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 18 beslut: ärendet bordläggs 
till arbetsutskottet 2017-03-07. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att förvaltningen får uppdrag att återkomma 
med förslag på bästa lösningen på förskolan Hok/Svenarum utifrån behov 
och dagens diskussion. Även ta med möjligheten till tillagningskök. Detta 
med inriktning att utöka förskoleplatser i Hok/Svenarum. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-03-14  
FC, projektledare 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 28 2016/242 8, 9 

 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        
Ny förskola i Vaggeryds tätort 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden besluta om förslaget till svar på återremissen till 
Kommunfullmäktige:  

1. Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska 
ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På 
Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och 
specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan.  

2. Motionssvaret för barnomsorg på obekväm tid hanteras i separat 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Tf. förvaltningschef informerar om att enkät angående barnomsorg på 
obekväm arbettstid finns nu ute på Vaggeryds kommuns hemsida. 
Arbetsutskottet, 2017-02-07 § 17, diskuterade ärendet utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut den 2017-01-30 § 13 gällande ny förskola i 
Vaggeryds tätort.  
Projektledare redogör för dagens situation, befolkningsprognos, olika behov 
av lokaler. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 84 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-19 § 175 
Barn- och utbildningsnämnden 2016- 11-23 § 105  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 § 14  
Kommunstyrelsen 2017-01-11 § 15 
Kommunfullmäktige 2017-01-30 § 13 – Ärendet återremitteras till barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 17 beslut: 
ärendet återkommer till utskottet 
   
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 28 2016/242 8, 9 

 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        
Forts. § 28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden besluta om förslaget till 
svar på återremissen Kommunfullmäktige:  

1. Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska 
ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På 
Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och 
specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan.  

2. Motionssvaret för barnomsorg obekväm tid hanteras i separat 
ärende. 
 

 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 29 2017/073 10 

 
 
 

                                                                                                                 
Ansökan från VFG Utbildning om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid VFG Jönköping i Jönköpings 
kommun (32-2017:967) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Föreslår nämnden att som remissyttrande till kommunstyrelsen föreslå att 
inte tillstyrka ansökan då det inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG-Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
Ärendet har översänds till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast den 7 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från VFG Utbildning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att som remissyttrande 
till kommunstyrelsen föreslå att inte tillstyrka ansökan då det inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 30 2017/075 11 

 
 
 

                                                                                                                 
Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i 
Jönköpings kommun (32-2017:883) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att som remissyttrande till kommunstyrelsen föreslå att 
inte tillstyrka ansökan då det inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
Ärendet har översänds till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast den 7 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från ThorenGruppen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att som remissyttrande 
till kommunstyrelsen föreslå att inte tillstyrka ansökan då det inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 31 2017/079 12 

 
 
 

                                                                                                                 
Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping 
i Jönköpings kommun (32-2017:898) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att som remissyttrande till kommunstyrelsen föreslå att 
inte tillstyrka ansökan då det inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
Ärendet har översänds till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till 
kommunledningskontoret senast den 7 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från ThorenGruppen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att som remissyttrande 
till kommunstyrelsen föreslå att inte tillstyrka ansökan då det inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-03-07 § 32 2017/003 13 

 
 
 

                                                                            
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredare informerar  

1. Enkätsvar på barnomsorg på obekväm tid. Ärendet återkommer 
till arbetsutskottet i april. 
 

Förvaltningschefen informerar  
1. Verksamhetsbesök Hok/Svenarum 29 mars under förmiddagen. 

Inbjudan kommer. 
2. Utifrån antagningsnämnden, preliminära ansökningar till hösten 

på Fenix KKC. 
3. Tankar om Fenix och framtiden 
4. Dagsläget gällande anställningsprocessen för ny ekonom 

 
Förvaltningen informerar  

1. Det kommer inbjudan till invigning för Familjecentralen till alla i 
nämnden. Den är den 3 april mellan 11:00-13:00. 

 
Roger Ödebrink informerar  

1. Teknik College – styrgruppen har haft sammanträde.  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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