
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 1(14) 
  

 
                                        

                    Helena Erlandsson                      
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret. Skillingaryd, 29 mars 2017 klockan 14:00 – 
18:10 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Gunnel Elg (KD) 
Anita Chestersson (S) ersättare för Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Linnea Graab (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP) 
Ida Philip (C) 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Thore Olsson (L), Jan-Erik Aronsson (SD) 14:00 – 
16:45, Patric Ahlberg (S) och Klas Gustavsson (V)  
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 24, 26   
Johnny Johansson, projektledare §§ 26, 29  
Kerstin Nordenstam och Camilla Olsson, pedagoger på ReMida § 27 
Caroline Olofsson, TCO representant 14:00 – 16:40 
Susanne Smedberg, SACO representant 14:00 – 17:40 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, onsdag 2017-04-05 §§ 24 - 34 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 1(14) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-03-29 
 

Paragraf  
24 - 34 

Anslaget sätts upp 2017-04-06 Anslaget tas ner  
2017-04-28 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 24 2017/009 2 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

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

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 25 2016/009 3 

     
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Framtids- och ramdiskussion och investeringsbudget  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställer sig bakom förslaget till driftsinvesteringar och investering för 2018 – 
2020 som redovisats för budgetberedningen. Beslut i ärendet kommer på 
buns sammanträde i april. 
Godkänna lämnad informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har diskuterat framtid och ramar inför kommande år med 
utskottet. Förvaltningschefen informerade utskottet om underlag som han 
fått av ekonomichefen.  
Förvaltningschefen redogör för arbetsmaterielet som presenterades för 
budgetberedningen den 17 mars. 
Ärendet diskuteras.    
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 24  
Arbetsmateriel som budgetberedningen tagit del av. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår nämnden att besluta att ställa sig bakom 
förslaget till driftsinvesteringar och investering för 2018 – 2020 som 
redovisats för budgetberedningen. Beslut i ärendet kommer på buns 
sammanträde i april. 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 26 2017/008 4, 5 
 
 
 

                                                                                                                                                    
Arbetsmiljö            
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta om lösningen gällande föreläggande om 
Svenarum toaletter (Hänvisar till tidigare beslut KS 2017-03-01 § 045): 
Befintliga 4 toaletter på nedre plan renoveras med nya golv och väggar. En 
utökning av yta sker genom att ta bort ett mindre förråd. 2 nya toaletter 
byggs på övre plan. Ett mindre rum tas i anspråk. 
Fastighetsenheten ansvarar för kostnadsberäkning av projektet och lyfter 
finansiering till KS samt genomförandet. Planerad genomförandetid är 
sommaren 2017. 
Ge utredare uppdrag att svara miljö- och byggförvaltningen utifrån dagens 
beslut. 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut: 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. Nya 
förelägganden arbetsmiljöverket 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. 
Sörgårdsskolans idrottshall är stängd för all verksamhet. 
Renoveringsåtgärder hanteras som ett budgetäskande. 
I sommar planeras åtgärder för matsalarna på Hjortsjöskolan och Fenix. 
Då det gäller föreläggandet om toaletter på Svenarums skola så har 
förvaltningen tillsammans med personal på enheten, fastighetsenheten samt 
arkitekt tagit fram en lösning. Elevantalet har ökat men uppskattas inte 
överstiga 90 elever. Det behövs 6 elevtoaletter varav minst en ska vara 
handikappanpassad.  
 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KS 
Utredare 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 26 2017/008 4, 5 
 
 
 

                                                                                                                                                    
Forts. § 26 
 
Förslag på lösning i Svenarum: 
Befintliga 4 toaletter på nedre plan renoveras med nya golv och väggar. En 
utökning av yta sker genom att ta bort ett mindre förråd. 
2 nya toaletter byggs på övre plan. Ett mindre rum tas i anspråk. 
Fastighetsenheten ansvarar för kostnadsberäkning av projektet och lyfter 
finansiering till KS samt genomförandet. 
Planerad genomförandetid är sommaren 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Ordföranden förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
enligt förvaltningens förslag.(Hänvisar till tidigare beslut KS 2017-03-01 § 
045) 
Ge utredare uppdrag att svara miljö- och byggförvaltningen utifrån dagens 
beslut. 
Godkänna lämnad information. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KS 
Utredare 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 27 2017/071 6 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
ReMida 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Ärendebeskrivning  
Kerstin Nordenstam och Camilla Olsson, pedagoger, informerar om 
ReMidas verksamhet. Även om ReMidas filosofi och deras värdeord: 
pedagogik-estetik-hållbar utveckling.   
Berättar om studiebesök som de erbjuder andra kommuner och andra 
intresserade. Information om olika projekt, nätverk och hur mycket som 
sker inom ReMidas verksamhet. Även tankar om ReMida i framtiden. Ber 
politikerna att komma med förslag. 
Flera ledamöter påpekade hur viktig verksamheten är. Vilken reklam detta 
är för Vaggeryds kommun! Roger Ödebrink (S) påpekar att detta är ju 
positivt att ReMida är inom buns verksamhet, men borde vara mer intresse 
för alla nämnder. Ordförande påpekar att det är viktigt att ha Remida har en 
tydlig koppling till barn- och utbildningsnämnden med inriktning att 
utveckla barns kreativa förmågor och kunskaper om material. Detta är 
viktiga kunskaper för arbetslivet.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-22 § 13  
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 28 2017/011 7 
 
 
 
                                                                                        

                                                                         
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Begära tilläggsbudget av Kommunstyrelsen för lokalkostnaderna för de nya 
avdelningarna på Petersborg.  
 
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. 
Förvaltningen informerar om att det inte finns driftsbudget för de nya 
avdelningarna på Petersborg.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförnaden föreslår nämnden att till Kommunstyrelsen begära 
tilläggsbudget för lokalkostnaderna för de nya avdelningarna på Petersborg.  
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 29 2016/242 8,9 
 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                           
Ny förskola i Vaggeryds tätort 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Svaret 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. Tillägg om önskemål av 
tillagningskök för den nya förskolan. 

2.  Bygga till Slättens förskola med en avdelning. 
3. Motionssvaret för barnomsorg på obekväm tid hanteras i separat 

ärende. 
 
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. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 29 2016/242 8,9 
 
 

 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                           
Forts. § 29 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 84 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-19 § 175 
Forts. § 29 
 
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  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 28 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden förordar nämnden att besluta enligt utskottets förslag med 
tillägg om önskemål av tillagningskök för den nya förskolan samt tillägg om 
bygga till Slättens förskola med en avdelning. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 30 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 utbildningsnämnden beslutar 
Som remissyttrande till kommunstyrelsen föreslå att tillstyrka ansökan då 
denna inriktning inom transport och fordonsteknik inte finns i någon stor 
utsträckning i våra grannkommuner. 
 
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. 
Förvaltningschefen föreslår att eftersom inriktning inom transport och 
fordonsteknik inte finns i någon stor utsträckning i våra grannkommuner 
ändrar beslutet till att tillstyrka ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från VFG Utbildning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) förordar nämnden att som remissyttrande till 
kommunstyrelsen föreslå att tillstyrka ansökan då denna inriktning inom 
transport och fordonsteknik inte finns i någon stor utsträckning i våra 
grannkommuner. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-04-06  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 31 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 utbildningsnämnden beslutar 
Som remissyttrande till kommunstyrelsen föreslå att inte tillstyrka ansökan 
då det inte tillför något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
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 
 
 

2017-04-06  
KS 
 

 





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-29 § 33 2017/004 13 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
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 § 34 2017/003 14 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Ärende om fritids på Åker och Svenarum tas upp som informationsärende 
på nästa utskott. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

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

2. Ny förvaltningsekonom, Karin Sultan, börjar 7 april. 
 

Ordföranden informerar 
1. Om motioner och medborgarförslag som hade kommit in till KF: 

Åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9, kvalitetssäkra 
vår skolskjutsverksamhet och om fritidsverksamhet på Åker och 
Svenarum. 

2. Påminnelse om ”Slaget om Hjortsjöskolan” – om intresse finns – 
meddela ordföranden. 

3. Verksamhetsbesök under förmiddagen. Intressant besök på Hok, 
Svenarums skolor, Yxenhaga och Fågelfors förskola. Önskemål om 
att nästa verksamhetsbesök läggs på Fenix. 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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