
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 1(15) 
  

 
                                        

                    Ida Philip 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 22 november 2017 klockan 
14:00 – 16:35 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Anna Vingrahn (KD) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Anita Chestersson (S) ersättare för Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
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: Tore Olsson (L), Linnea Graab (M) 14:00 – 16:30 
Klas Gustavsson (V), Patric Ahlberg (S), Jan-Olof Svedberg (SD) 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Susanne Smedberg, SACO representant 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2017-11-27 §§ 98 - 108 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 1(15) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-11-22 
 

Paragraf  
98 - 108 

Anslaget sätts upp 2017-11-28 Anslaget tas ner  
2017-11-22 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 98 2017/009 2 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                             
Ekonomi – Uppföljning oktober 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser.  
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport oktober 2017 kommer i mail 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-11-07 § 101 beslut: 
Godkänner lämnad information och att ärendet återkommer för beslut i 
nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 99 2017/011 3 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                   
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
På utskottet kom önskemål att till nämnden även få en rapport från 
gymnasiet vilken redovisas för nämnden. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport november 2017  
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-11-07 § 104 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 100 2017/154 
   
4,5,6 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Föreslå Kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.  
2. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om verksamheten ska 

anställa annan personal än legitimerad förskollärare.  
 
Reservation 
 (S) gruppen reserverar sig till förmån för eget lagt förslag. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om 
verksamheten ska anställa annan personal än förskollärare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-04-18 till Kommunfullmäktige. 
Ett förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i 
förskolan tillsvidaretjänster. 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och personalenheten 
för yttrande senast den 6 oktober 2017.  
Nämnden beslutade 2017-08-30 § 72 att: Föreslå Kommunstyrelsen att 
delvis bifalla medborgarförslaget. 
Ställa sig bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds 
kommun inrättar traineetjänster inom förskolan med mål att dessa skall vara 
utbildade förskollärare inom fem år. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-18 § 230 att ärendet 
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att de i sitt svar på 
medborgarförslaget ska ta ställning till avslag eller bifall till förslaget.  
Förvaltningschefen informerar om det stora antalet förskollärare som 
nyanställts inför 2018. 
Nämnden diskuterar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-14 § 63 
Medborgarförslaget med remiss  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-22 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 100 2017/154 
   
4,5,6 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Forts. § 100 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 73 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 § 230 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-05 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 105 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att 
avslå medborgarförslaget. 
Christer Holmgren (M) föreslå bifalla till nämnden att Kommunstyrelsen att 
bifalla medborgarförslaget enligt utskottets förslag.  
Ordföranden föreslår nämnden att besluta enligt utskottets förslag om att 
förskolechefen bedömer utifrån skollagen om verksamheten ska anställa 
annan personal än förskollärare med tillägg om legitimerad förskollärare.  
 
Beslutsgång 
Följande beslutsgång fastställs: 
Punkt 1: Avslå eller bifalla medborgarförslaget. 
Punkt 2: Tillägg i arbetsutskottets förslag. 
 
Punkt 1: 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottet lagda 
förslag. 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt (S) gruppens förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ja till arbetsutskottets förslag. 
Nej till Roger Ödebrink (S) förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Jenny Larsen (KD)  1   
Atcha Adinda (L)  1 
Christer Holmgren (M)  1 
Ida Philip (C)  1 
Malin Rehnstedt (MP)  1 
Anna Vingrahn (KD)  1 
Maritha Wågesson-Sjöberg 1 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 100 2017/154 
   
4,5,6 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Forts. § 100 
 
Roger Ödebrink (S)   1 
Helena Erlandsson (S)   1  
Marijo Corkovic (S)   1 
Anita Chestersson (S)   1 
Elisabeth Oreallana Bravo (V)  1 
Valter Hagström (SD)   1 
   7 6  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Punkt 2 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt egna lagda förslag om 
legitimerad förskollärare. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt lagt förslag. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 101 2017/293 7 
 
 
 

                                                                                                              
Medborgarförslag – Räkna om elevpengarna              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget då det ligger helt i 
linje med den skrivelse (dnr 2017/009-49) som barn- och 
utbildningsnämnden har överlämnat till Kommunstyrelsen och 
budgetberedningen 2017-09-05. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bifalla medborgarförslaget då det 
ligger helt i linje med den skrivelse (dnr 2017/009-49) som barn- och 
utbildningsnämnden har överlämnat till Kommunstyrelsen och 
budgetberedningen 2017-09-05. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in den 27 september 2017 att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att räkna 
om elevpengarna för att kunna elevernas behov och de växande klasserna i 
Vaggeryds kommun. 
Förslaget remitteras till kommunledningskontoret och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande senast den 23 februari 2018. 
Förvaltningen föreslår att bifalla medborgarförslaget då det ligger helt i linje 
med den skrivelse (dnr 2017/009-49) som barn- och utbildningsnämnden 
har överlämnat till Kommunstyrelsen och budgetberedningen den  
2017-09-05 efter beslut i bun 2017-08-30 § 68. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunledningskontoret med medborgarförslaget. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 106 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 102 2017/118 8 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                              
Läsårstider 2018/2019 och 2019/2020 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna läsårstider för kommande läsår 2018/2019 och 2019/2020 efter 
redaktionell ändring.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna läsårstider för kommande 
läsår 2018/2019 och 2019/2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger förslag till arbetsutskottet på kommande läsår 2018/2019 
och 2019/2020. Ärendet har varit uppe på FSG (förvaltnings samverkans 
grupp). Lärarnas fackförbund vill att det ska vara lovvecka på höstlovet. 
Detta förslag ligger nu som förvaltningens förslag. 
Det uppmärksammas ett skrivfel i läsårstiderna som kommer att justeras. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till läsårsdata 2018/2019 och 2019/2020 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-10 §  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 108 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 103 2017/094 9 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                   
Budgetkompensation för paviljonger, Hok, Morarp 2:69 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Begära budgetkompensation för hyreskostnader om 208 000 kronor för 
paviljongen vid Hoks skola (Morarp 2:69). 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att begära budgetkompensation för 
hyreskostnader om 208 000 kronor för paviljongen vid Hoks skola (Morarp 
2:69). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om ärendet.  
Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetkompensation för 
hyreskostnader om 208 000 kr för paviljongen vid Hoks skola (Morarp 
2:69). 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 109 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KF 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 104 2015/147 10 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet        
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget med avsikt att 
arbeta med säkra upphämtningsplatser.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet förordar nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget med avsikt att arbeta med säkra upphämtningsplatser.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att Vaggeryds kommun 
säkrar upp de platser man från kommunens sida bestämt att skolbussarna 
ska hämta upp skolbarnen, genom att bl.a. märka upp platserna på 
landsbygden likt det Jönköpings kommun har gjort. Alternativt hämtar 
barnen vid varje hus. 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
utskottet för yttrande senast den 2 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-11 § 65  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 110 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 105 2017/325 11 
 
 
 

                                                                                                           
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Inte lämna något yttrande över förslaget till tekniska kontoret. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att inte lämna något yttrande över 
förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet. 
Utskickat förslag för Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering.  Synpunkter ska vara tekniska kontoret senast 15 december 
2017. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 111 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-28  
Tekniska 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 106 2017/317 12 
 
 
 

                                                                                                              
Måluppfyllelse 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om olika delar som är viktigt för att få en 
skola i framkant.   
Informerar om förvaltningens förslag till reviderad lokalplan.  
Atcha Adinda (L) med medhåll av Roger Ödebrink (S) påpekar vikten av att 
dikutera ärendet i partigrupperna. Detta ärende återkommer i december till 
utskotteet och nämnd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-11-15  
FC 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 107 2017/004 13 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                             
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 484 - 517/2017 
Upphandlingsenheten nr 518/2017 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 108 2017/003 14, 15 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 148: Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden 2015-
2018, fyllnadsval efter Jan-Erik Aronsson (SD) 

2. Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 142 – Delårsbokslut 2017 för 
Vaggeryds kommun (dnr. 2017/009-62) 

3. Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 141 – Motion – Kvalitetssäkra 
skolskjutsverksamheten (dnr. 2017/125-5) 

4. Förvaltningschefen informerar om kostens budget 
 

Ordföranden informerar  
1. 29 november 2017 är det information om den reviderade 

lokalplanen. Därefter kommer möjligheter att lämna synpunkter via 
nätet. Detta som ett led i medborgardialog. 

2. Inbjudan till en kall jultallrik innan sammanträde den 20 december. 
 
Klas Gustafsson frågar om: 
Elevförsäkringar – Vad omfattar, ingår skadegörelse? Förvaltningen tar med 
sig frågan. 
Skolskjutsar – Vad gäller upphandling, kostnader och avtal? Får svar att 
upphandlingsunderlag finns att läsa på Vaggeryds kommuns hemsida. 
Bondstorp – När flyttas det in i de renoverade lokalerna. Svar från 
förvaltningschefen att den 22 november började verksamheten där.  
 
Atcha Adinda frågar om Bullerbyn och den nya förskolan i Vaggeryd. 
Förvaltningschefen informerar om dagsläget. Bullerbyn så diskuteras 
underlag för upphandling för utförandet av renoveringsarbete  
Nya förskolans arbete pågår mellan fastighetsförvaltningen och bun. 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 § 108 2017/003 14, 15 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Forts. § 108 
Helena Erlandsson ger en bild om skolsituationen på Svenarums skola. 
Nämnden får information av förvaltningschefen och ordföranden om arbetet 
med att stötta och hjälpa för att nå bästa möjliga lösning på situationen. 
 
Roger Ödebrink föreslår nämnden att fundera över möjligheten att åka runt 
och titta på de renoverade lokalerna. 
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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