
 

KALLELSE 
Datum  Sida 
2017-03-14 
 

 1(1) 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde 
 

 
Tid: onsdag 2017-03-29  klockan 14:00   
Plats: Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd, majoriteten träffas i 
nämndrummet och oppositionen i Vagnmakaren  
  
Jenny Larsen  
Ordförande Elsebeth Sandén 
 Sekreterare 
 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Sonia Andersson Tencic (S)  
Tid och plats för justering:   bun förvaltningen onsdag 2017-04-05 
 
 
Ärenden: 
1. Ekonomi - uppföljning februari 2017 (au § 23) 
2. Framtids- och ramdiskussion (au § 24) 
3. Arbetsmiljö (au § 25) 
4. Remida 
5. Elev- och barnomsorgssituationen (au § 26) 
6. Ny förskola i Vaggeryds tätort (au § 28) 
7. Ansökan från VFG Utbildning om godkännande som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG Jönköping i 
Jönköping (au § 29) 

8. Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i 
Jönköping (au § 30) 

9. Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i 
Jönköping (au § 31) 

10. Delegationsärenden 
11. Information och övriga frågor 
  
 
 
 
  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/009  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                              1.                                                
Ekonomi – uppföljning februari 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredaren ger en månadsredovisning. Utskottet fick en preliminär rapport då  
budgeten inte var inlagd i systemen och ekonomisystemet inte är stängt för 
februari ännu.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 23 
 
  
  
 
  

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2016/009  

     
 
  
 

                                                                                2.                                                                                                                                                                                                                                     

Framtids- och ramdiskussion och investeringsbudget  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
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.   
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 24 Beslut: 
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 utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/008  
 
 
 

                                                                           3.                                                                         
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut: 
Arbetsutskottet 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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 25 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/071  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                 4. 
Remida 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Information från Remida. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-22 § 13 beslut: 
Ärendet utgår och återkommer 2017-03-29 på barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/011  
 
 
 
                                                                                        

                                                                        5. 
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 26 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2016/242  
 
 

 
                                                                                        

                                                                          6.                                                                                                                                                                                 
Ny förskola i Vaggeryds tätort 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 28 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 







 Datum Sida 

 

Handläggare: 

Namn:      Johnny Johansson/projektledare 

Telefon 0370 678503 

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se 

 

2017-03-22 Sida 1 av 4 

 
Tjänsteskrivelse med bakgrundsinformation utifrån i Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskotts beslut 2017-03-07: 

 

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 5 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. 
 

 

Nytt förslag: 

Föreslår nämnden besluta om förslaget till svar på återremissen till Kommunfullmäktige:  

1. Bygga en förskola på angiven tomt för 4 avdelningar. Dessa ska ersätta 4 av de 5 
provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser 
för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha 
arbetsplatser i nya förskolan.  

2. Bygg till Slättens förskola med en avdelning. Denna avdelning motsvarar den 5:e 
avdelningen av de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. 

3. Planera för ytterligare en avdelning i Vaggeryds tätort. 
4. Motionssvaret för barnomsorg på obekväm tid hanteras i separat ärende. 

 

  



 

  Sida 

 

 
 Sida 2 av 4 

 
 
Uppdaterad demografi, utfall 2016-12-31 

Demografin uppdaterades februari 2017 och vi har ett officiellt utfall för år 2016.  

Kommunen har ökat genom inflyttning under året och antalet 0-åringar har kraftigt överträffat 

prognosen. 

 

Antal 0-åringar 

 
Diagrammet visas antalet 0-åringar, utfallet för åren 2008 – 2016 och kommunledningskontorets 
prognos 2017 – 2025. År 2016 blev utfallet 183 jämfört med prognosen 153, skillnaden mellan 
prognos och utfall är markerad i gult. Prognosen för åren 2017-2025 kvarstår.  
 
Förskolebarn, 1-5-åringar 

 
Antalet 0-åringar samt inflyttning av barn i åldern 1-5 år medför att tidigare prognostiserade 
minskningen är borta och antalet 1-5-åringar blir ca 900 fram till år 2025. Fortsätter inflyttningen och 
barnafödandet lika år 2016 kommer antalet 1-5-åringar öka markant kommande år. 



 

  Sida 

 

 
 Sida 3 av 4 

 
 
Förskolan i Vaggeryd samt behov. 

Idag har vi full behovstäckning, men lösningarna är inte hållbara ur ett längre perspektiv.  

En kort redogörelse av problembilden: 

 

Ca en avdelning i Vaggeryd är barn från 

Hok/Svenarum som borde ha 

förskoleplats närmre hemmet. 

En utökning av antalet förskoleplatser 

bör ske i Hok/Svenarum vilket minskar 

platsbehovet i Vaggeryd. 

 

 

Två avdelningar samt arbetsplatser för 

förskolechef, administratör och 

specialpedagoger är förlagda på Fenix. 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

växer och behöver dessa lokaler från 

höstterminen 2018. 

En tredje avdelning är i inhyrd barack. 

 

Petersborg. Två avdelningar i hyrda 

provisoriska lokaler. Dessa lokaler saknar 

utemiljö. 

 

 

 

Inflyttning/demografisk förändring. 

Nuvarande antal förskolebarn kommer 

enligt prognosen att bestå. Prognosen 

för år 2016 överträffades och om detta 

sker 2017 eller kommande år behövs en 

avdelning till 2018-19. 

 

Sammanfattning: 

I Vaggeryd behövs ersättning för avdelningarna på Fenix (3 avd) och de provisoriska avdelningarna 

på Petersborg (2 avd). Utöver detta behövs en avdelning till på grund av inflyttning och demografisk 

förändring. Den demografiska utvecklingen visar att den 5:e avdelningen behövs i Vaggeryd även om 

en avdelning byggs i Hok/Svenarum.  

  



 

  Sida 

 

 
 Sida 4 av 4 

 
 

Bygg 6 avdelningar i Vaggeryd. 

 

På tidigare föreslagna Södraparkstomten finns möjlighet att bygga en förskola med 4 avdelningar. 

Tidigare tankar om en 5-

avdelningsförskola på denna 

plats stödjs inte av kommunens 

arkitekt Jan-Olof Olsson. En 

förskola med 4 avdelningar 

harmonierar även med 

förskolechefernas tankar kring 

en effektiv arbetsorganisation 

på förskolor. 

Den nya förskolan placeras en 

bit in från gatan. Berget, naturen 

och träden sparas i så stor 

utsträckning som det går. 

Parkering sker på det plana 

området som inte kan bebyggas 

p.g.a. ledningar som går i 

marken. Naturens olika nivåer 

och naturliga solskydd ger en 

bra lekmiljö för barnen. På 

förslagsskissen är en förskola 

med 4-5 avdelningar inritad för 

att ge en uppfattning om hur 

tomten kan användas. Enheten 

får endast byggas i ett plan. 

 

Förskolan Slätten byggs ut med en avdelning. 

Förskolan var från början en 2-avdelningsförskola som byggdes ut med en tredje avdelning. Vid 

denna tillbyggnation beaktades inte personalutrymmen vilket medför arbetsmiljöproblem då 

förskolan har för små personalutrymmen. Det finns mark tillgänglig för en tillbyggnation av en 

avdelning med tillhörande personalutrymmen. 

 

En förskoleavdelning mer i Vaggeryds tätort. 

Förvaltningen utreder lämplig förskola att bygga till med en avdelning alternativt nybyggnation. 

 

Johnny Johansson 

Projektledare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/073  
 
 
 

                                                                        7.                                                                           
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 utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår 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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 29 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/075  
 
 
 

                                                   8.                                                                          
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 utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 30 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/079  
 
 
 

                                                                      9.                                                                          
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 utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 31 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/004  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                 10. 
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 94-144/2017 
Rektor 7 nr. 7-9/17 
Fenix KKC nr. 4/17 
Fsk chef 1 nr. 1/17 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 §  2017/003  
 
 
 

                                                                              11.                                                                                                                              
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. Samordnare skola och näringsliv - skrivelse från platschefen på AQ 
Enclosure Systems AB (dnr. Bun 2017/006) 

2. . 
3. . 

 
Övriga frågor.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 














	bun 170329 - 1a sid
	bun 170329  -Ekonomi – Uppföljning februari 2017
	Ekonomirapport februari
	bun 170329 - Framtids- och ramdiskussion
	bun 170329  - Arbetsmiljö
	bun 170329- Remida
	bun 170329 - Elev och barnomsorgsituationen
	Elev- och barnomsorgsrapport mars 2017
	bun 170329 - Ny förskola i Vaggeryds tätort
	KF återremiss
	Tjänsteskrivelse Förskola Vgd  version 2
	bun 170329 - Ansökan från VFG Utbildning om godkännande som huvudman
	bun 170329 - Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en utökning
	bun 170329 - Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en nyetablering
	bun 170329 - Delegationärenden
	bun 170329-  Information och övriga frågor
	2017.006.1 -Samordnare skola.. under info mindre

