
 

KALLELSE 
Datum  Sida 
2017-08-29  1(1) 

 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas till 
sammanträde 
 
 
 

 
Tid: tisdag 2017-09-12 klockan 13:00  
Plats: Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd  
  
Jenny Larsen  
Ordförande Elsebeth Sandén 
 Sekreterare 
 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Roger Ödebrink (S)  
Tid och plats för justering:  bun förvaltningen måndag 2017-09-18 
 
 
Ärenden: 
1. Ekonomi – uppföljning januari - augusti 2017, delårsbokslut 
2. Ekonomi – Budget i balans 
3. Arbetsmiljö 
4. Elev- och barnomsorgssituationen 
5. Medborgarförslag – Flytta högstadieskolan till Fenix 
6. Examensresultat 2017 (grundskola/gymnasium) 
7. Nytt program på Fenix 
8. Lokalplan reviderad 
9. Skolskjuts 
10. Remiss – Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser - Lagan 
11. Sammanträdesplan 2018 
12. Information och övriga frågor 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/009  

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                    1. 
Ekonomi – Uppföljning januari - augusti 2016 - 
delårsbokslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
?  september ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret med 
möjlighet att göra redaktionella ändringar 
 
Beslutsunderlag 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/009  

 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                2.                                               
Ekonomi – Budget i balans 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget som kommit från Kommunstyrelsen (2017-06-07 § 116) 
diskuterades på utskottet i augusti. Det gäller åtgärdsplaner för att få budget 
i balans som ska redovisas i september. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 35 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 67 - 
Åtgärdsplanen för att få budgeten i balans återkommer till utskottet i 
september. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-08-22  
FC 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/008  

 
 
 

                                                                              3.                                  
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/011  

 
 
 
                                                                                        

                                                                            4. 
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport september 2017  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
. 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/200  

 
 
 

                                                                              5.                                  
Medborgarförslag - Flytta högstadieskolan till Fenix 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 5 juni 2017 med förslag att: 

1. Ta bort Fenix gymnasium och ersätt lokalen till ny högstadieskola 
för årskurs 7-9 

2. Alternativ att gymnasium och högstadium ryms i samma lokaler 
Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 89 beslutade att remittera 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 







 

 

Per-Erik Lorentzon 
Telefon: 0370 – 67 85 90 
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se  

 

 

Datum 

2017-09-04 

 

Svar på medborgarförslag ”Fenix gymnasium blir högstadium” 

 
Bakgrund 
Barn och utbildningsnämnden har av fullmäktige fått uppdrag att yttra sig kring ett medborgförslag 
med följande förslag:  

1. Att ta bort Fenix gymnasium och ersätta lokalen till ny högstadieskola för år 7-9 

2. Alt att gymnasium och högstadium ryms i samma lokaler 

De skäl som medborgaren lyfter fram är att barn och ungdomar ökar kraftigt i kommunen och att 
infrastrukturen inte hänger med. Medborgaren lyfter fram sitt förslag utifrån en uppfattning om att 
Fenix gymnasium knappt har några elever men ändå stor lokalyta.  

Svar 

Barn och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att i sin helhet att avvisa 
medborgarförslaget enligt följande argumentation.  

1. Medborgaren använder inte korrekta uppgifter och fakta som utgångspunkt i sitt förslag. Fenix 
gymnasium har idag 381 elever vilket inte kan sägas vara ”knappt några”. Utöver de 380 
gymnasieeleverna går det ca 300 vuxenstuderande på Fenix. Bibliotek och Kulturskola ryms 
också på Fenix vilket gör att den dagliga verksamheten rymmer minst 700 personer. Fenix har 
idag inga överytor och kan absolut inte inrymma 350 högstadieelever  

2. Att lägga ned gymnasiedelen bygger på att närliggande kommuner såsom Jönköping och 
Värnamo ska kunna inrymma dessa elever i sin organisation. Något de inte har möjlighet att 
göra då Fenix gymnasium har så mycket som 380 elever. Barn och ungdomar ökar i samtliga 
åldersgrupper och så även i gymnasieålder. För att lägga ned eget gymnasium krävs således en 
utbyggnad av gymnasieplatser i såväl Värnamo och Jönköping.  

3. Det är betydligt mer kostsamt att låta elever gå sin gymnasieutbildning i annan kommun. 
Fenix gymnasium har lägre kostnader per elev än den som går sin utbildning på annan ort. Att 
lägga ned det egna gymnasiet skulle innebära stora merkostnader för kommunens 
gymnasieverksamhet.  



 

 

 

 

 

 

4. Att medborgare etablerar sig på arbetsmarknaden, får lön och kan betala skatt är grunden till 
att finansiera välfärden och gemensamma samhällsfunktioner. En fullföljd gymnasieutbildning 
är den direkt avgörande faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden. Att lägga ned det egna 
gymnasiet skulle naturligtvis minska antalet medborgare med gymnasieutbildning och därmed 
försvåra framtida kompetensförsörjning och finansiering av kommunens verksamhet.  

 

Frågan om skolutbyggnad inom kommunen kan inte lösas genom att lägga ned gymnasiet 
eller annan verksamhet. Den tidigare planen som fullmäktige antagit att rusta upp och bygga 
ut utbildningslokaler är att föredra framför medborgarförslaget.  

 

Vaggeryd 2017-09-04 

 

Per-Erik Lorentzon 
Förvaltningschef 

2 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/236  

 
 
 

                                                                              6.                                  
Examenresultat 2017 (grundskola/gymnasium) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar examensresultaten vårterminen 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/236  

 
 
 

                                                                              7.                                  
Nytt program på Fenix KKC 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar förslag på nytt program på Fenix KKC.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 











 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/147  

 
 
 

                                                                     8.                                      
Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen beslutade vid sammanträde 30 mars 2017 att: 

• Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att påbörja arbete med 
att revidera den lokalplan som Kommunfullmäktige antog i maj 
2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all skolverksamhet. 
För åren 2017 och 2018 ska planen stämma överens med de 
prioriterade objekten som bun lämnat till beredningen. 

• Barn- och utbildningsnämnden ska i detta arbete utgå ifrån den 
befolknings prognos som budgetberedningen fastställt som 
planeringsförutsättningar för 2018 och framåt och som bygger på 
2016 års utfall. Detta tillsammans med regionförbundets tillväxt för 
kommande år i alla åldersklasser. Denna prognos ska ligga till 
grund för behov av lokalytor, nya skolor etc. 

Tidigare utskott gick förvaltningschefen går igenom de punkter som bör 
vara med i revideringen: Gälla både skolor och förskolor, utgå från gällande 
befolkningsstatistik, inte utöka kvadratmeter per elev, omfatta 
nybyggnation, tillbyggnader och underhåll av lokaler.  
Ordföranden la till att det bör framgå maxkapacitet för matsal, rast yta per barn, 
antal toaletter. Revideringen ska sammanställa genomförda åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009-22) 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-05-09 § 49 Beslut: 
Förvaltningen får uppdraget att revidera lokalplanen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-16  
FC, Projektledare 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/225  

 
 
 

                                                                              9.                                  
Skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet tas upp för diskussion efter föräldrar reaktioner på nytt 
skolskjutsprogram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/237  

 
 
 

                                                                             10.                                  
Remiss – Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser - Lagan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottets har som mål att synlighetsgöra och förbättra 
tillgängligheten omkring kommunens vattendrag. Utifrån detta har ett 
förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan tagits 
fram och skickas på remiss. 
 
Svar på remissen ska vara inskickat till tekniska utskottet senast 6 oktober 
2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

REMISS 
Datum  Sida 
2017-08-28  1(1) 

  

 

 Remissinstanser enligt sändlista 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser 
 

Utifrån tekniska utskottets mål att synlighetsgöra och tillgänglighets-

förbättra områdena kring kommunens vattendrag har ett förslag till 

utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan tagits fram 

och skickas nu på remiss.  

 

Svaret på remissen ska vara inskickad till tekniska utskottet 

senast den 6 oktober! Mejladress: tekniska@vaggeryd.se 

 

Bakgrund 
Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt med visions- och 

värdegrundsarbete för att öka kommunens attraktion hos både 

invånare, blivande invånare och besökare. Utvecklingsprogrammet för 

vattennära mötesplatser har bland annat tagits fram utifrån det arbetet 

med följande syften: 

 

 Öka attraktionskraften genom att skapa unika vattennära 

mötesplatser vid Lagan. 

 

 Skapa en samsyn för att bevara och stärka nätverket av natur och 

vattendrag i landskapet för fungerande livsmiljöer för växter, 

djur och människor (grön infrastruktur). 

 

 Skapa en samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från 

historiska miljöer. 

 

 Värdera och utveckla ekosystem och dess tjänster, samt skapa 

förutsättningar för upplevelser nu och i framtiden. 

 

Frågeställningar 
Strategi 1 – Stärka Lagans identitet 

Vilka faktorer tycker ni är viktiga i arbetet med att stärka Lagans 

identitet? Till exempel att använda vattenhjulet som en igenkännande 

symbol.  

 

Strategi 2 – Stärka den mentala relationen till Lagan 

På vilket sätt tycker ni att Vaggeryds kommun ska arbeta med den 

mentala relationen till Lagan och dess gröna infrastruktur? Hur ser ni 

på utvecklingen av hållbarheten, miljön och friluftslivet längs Lagan? 

Till exempel utveckla särskilda mötesplatser för friluftsliv vid Lagan 

och ta fram digitala kartor med QR-koder om Lagan. 



  

Sida 
2(3) 

 

 

 

Strategi 3 – Skapa upplevelser och aktiviteter i det lokala 

landskapet 

På vilket sätt skulle ni och andra intressenter kunna arbeta för att 

skapa upplevelser och aktiviteter kring Lagan? 

 

Remissen 
I remissvaret vill vi gärna ha era synpunkter på själva programmet 

(struktur, utformning, innehåll etc.), men vi vill också gärna ha in era 

förslag på hur vi tillsammans kan arbeta vidare med de tre strategier 

som vi föreslår i programmet (se ovan). Förslaget till 

Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser finns tillgängligt på 

kommunens webbplats: 

 

http://www.vaggeryd.se/vattennara 

 

Papperskopia kan beställas till självkostnadspris hos 

tekniska@vaggeryd.se. 

 

Remissvaret skickas helst per e-post till tekniska@vaggeryd.se. Det 

kan också skickas med traditionell post till: Vaggeryds kommun, 

tekniska utskottet, Box 43, 56821 Skillingaryd.  

 

Svaret på remissen ska vara inskickad till tekniska 
utskottet senast den 6 oktober! 
 

Förslagslåda 
För allmänheten och enskilda personer finns det möjlighet att lämna 

förslag på hur man vill utveckla platser och aktiviteter vid Lagan 

genom att lägga en lapp i den förslagslåda som finns i receptionen i 

Skillingehus. 

 

Startinriktning 
Tekniska utskottet har för avsikt att påbörja arbetet med att utveckla 

vattennära mötesplatser, utifrån tilldelade medel, kring Södra Park-

området i centrala Vaggeryd. Dels med anledning av utskottets 

tidigare fastställda lekplatsplan och dels med anledning av den 

förskola som ska byggas i området. 

 
 
För tekniska utskottet 

 

 

 
Elisabeth Wigert 

Förvaltningssekreterare 

Tekniska kontoret 

http://www.vaggeryd.se/vattennara


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/002  

 
 

                                                                               
                                  11. 
Sammanträdesplan 2018                                       
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret vill att nämnden ska lämna in en preliminär plan 
för sammanträde för 2018. 
Förvaltningen presenterar förslag på datum för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

                                                                        
Handläggare    2017-09-04     
Elsebeth Sandén   

 
 
Preliminär plan för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2018. 
 
Alla bun sammanträden är bokade i nämndrummet 13.00 – 19:00 utan i januari 
Alla au sammanträden är bokade i Banvakten 13.00 – 19:00 
 
Lokal för gruppmöten är bokade i Stinsen på bun 13.00 – 14.00 

 
 
Månad  Arbetsutskott Nämnd     
 
Januari  tisdag 9/1  onsdag 24/1 Banvakten 14 pl.
    
Februari sportlov        tisdag 13/2 (bokslut) onsdag 28/2 
     
Mars  tisdag 13/3  onsdag 28/3 påskvecka.    
  
April  tisdag 10/4  onsdag 25/4 
  
Maj  tisdag 8/5   onsdag 30/5 
     
Juni  tisdag 12/6   onsdag 27/6  
     
Augusti  tisdag 14/8  onsdag 29/8  
     
September  tisdag 11/9 (delårsbokslut) onsdag 26/9 
     
Oktober  tisdag 9/10  onsdag 24/10  
     
November   tisdag 13/11  onsdag 28/11 
     
December  tisdag 4/12  onsdag 19/12 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-09-12 §  2017/003  

 
 
 

                                                                           12. 
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. . 
2.  
3. . 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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