
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 
Barn- och utbildningsnämndens 
 

2017-12-05 1 (15) 
 arbetsutskott 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
 

 

Sammanträdesdatum 2017-12-05 Paragraf: 114 – 125 

Anslaget sätts upp 2017-12-12 Anslaget tas ner  
2017-12-27 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift 

 
  

 Elsebeth Sandén 
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Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Roger Ödebrink (S) 
Christer Holmgren (M)   
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Marijo Corkovic (S)  
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Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
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Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Roger Ödebrink (S) Paragraf 114 – 125 
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och tid 

Bun-förvaltningen, måndag 11 december 2017 
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Sekreterare   
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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
11. Byggnation förskolor 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
11. Byggnation förskolor 
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Ekonomi – Uppföljning november 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport november 2017 muntligt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslår nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
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Projekt 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om projekt 2018. Hur förvaltningen arbetar för 
målen konkretiserat i projekt. Alla projektledare fyller i sina uppföljningar 
och delprojekt på ett överskådligt sätt som följs upp kontinuerligt. Ärendet 
arbetsmiljö ingår under projekt som stående ärende till utskottet. 
Arbetsutskottet kommer att få information varje sammanträde och nämnden 
fyra gånger om året. 
Förvaltningschefen informerar om dagsläget. Det behövs en omstart. Mer 
fokus på målen och utvecklingsområden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att godkänna lämnad information. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-12-05 § 117 2017/317 5 

 
 
 

                                                                                                                     
Uppföljning - måluppfyllelse 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2107-10-10 § 91 beslutades 
att detta ska vara ett återkommande ärende till utskottet. 
Förvaltningschefen ger utskottet en sammanfattning, om utvecklingsfaser 
samt om vikten av hur vi uppfattas. Översikten med målbild och 
handlingsplaner samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra 
skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant. 
Förvaltningschefen ger en sammanfattning gällande: 
Siris rapport utifrån nationella prov 
Medarbetarenkäten  
Personalenhetens sammanfattning gällande nuläget gällande sjuktal. 
Önskemål från utskottet att få sjuktalen uppdelade på yrkeskategorier. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att godkänna lämnad information. 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport december 2017  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslår nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
 

 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-12-05 § 119 2017/147 7, 8,9 

 
 
 

                                                                                                                                                                                
Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslår nämnden att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen som inriktning för 
fortsatt arbete med revidering av lokalplanen: 

1. Demografi  
För åren 2017 – 2023 justeras den demografiska prognosen till 180 
0-åringar per år och befolkningsökningen i åldersgruppen 0 – 19 år 
till 3 %.  

2. Beslut ”Buns lokalplan” i kommunfullmäktige, maj 2016. 
Strategin att först bygga en ny högstadieskola i Vaggeryd och sedan 
använda Hjortsjöskolan till F-6 skola rivs upp till förmån för nytt 
förslag. 

3. Landsbygdsskolorna blir F-3-enheter  
Byarum, Bondstorp, Klevshult är fortsatt F-3-enheter. Svenarum och 
Åker blir F-3-enheter. 
Dessa enheter, samt de centrala F-3, ska utrustas med: 
 Multifunktionssal som används i ämnena slöjd, bild, musik 

mfl estetiska inslag i undervisningen.  
 Idrottsundervisning möjliggörs genom omklädningsrum som 

är ett stöd för utomhus-idrott och som ett andra steg en 
mindre idrottslokal byggs för inomhusidrott. 

 Funktionella ytor för fritidshem. 
4. Hoks skola blir en F-6-skola. 

I Hok kommer en ny förskola att byggas. Skolan får då tillgång till förskolans 
nuvarande lokaler samt de nyuppförda skolpaviljongerna 

5. Ny skola i Vaggeryd. 
Bygg en 2-parallellig F-6 skola i södra Vaggeryds tätort. Skolan 
ersätter Götaforsskola, Östra skolan och avlastar 
Hjortsjöskoleområdet. Placering bör vara på ett område som 
uppfyller Boverkets rekommendationer om friyta mm." 

6. Utbyggnad av Sörgårdsskolan. 
Sörgårdsskolan byggs ut och blir en 2-parallellig F-6 skola. 
Utbyggnaden ersätter tidigare beslut i lokalplanen om en F-3-skola i 
centrala Skillingaryd samt avlastar Fågelforsskolan. Elever från 
Åker går år 4-6 på Sörgårdsskolan, elever från Klevshult går år 4-6 
på Fågelforsskolan. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 119 

7. Förskolan. 
Gör en separat plan på förskolans fortsatta utbyggnad utifrån: 
 Tidigare beslut angående förskolan Bullerbyn, Ny förskola i 

Vaggeryd och i Hok. (KF 20170626) 
 Beslut gällande lokalplan för skolan. 
 Beslut om förändrad befolkningstillväxt. 
 Beslut för kommande bostadsområden. 

8. Gymnasieskolan. 
Gymnasieskolans framtida lokalbehov sker med omdisponering av 
lokaler i samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen. 

 
Protokollsanteckning 
Christer Holmgren (M) ställer sig bakom beslutet, men tycker att det under 
punkt 5 ska stå: Bygg en ny F-6 skola i Vaggeryds tätort.  
 
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. 
Johnny Johansson, projektledare och förvaltningschefen presenterade 
förslag på revidering av lokalplanen för nämnden 2017-09-27. 
Förvaltningen fick uppdrag att på nämndens vägnar presentera utkastet till 
reviderad lokalplan för budgetberedningen. Förvaltningen får uppdrag att  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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förtydliga i texten att Tofthaga inte är en kommunal skola. 
Under dagens sammanträde diskuterades förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009-22) 
Barn- och utbildningsnämnden s arbetsutskott 2017-05-09 § 49  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 85  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 84  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 112  
Förslag till reviderad lokalplan daterad 2017-11-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslår nämnden att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen som inriktning för fortsatt arbete med revidering av 
lokalplanen. 
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Byggnation förskolor             
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att till nämnden sammanställa en tjänsteskrivelse 
angående förskolorna utifrån fastighetschefens skrivelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om de tre förskole projekten som pågår: Ny 
förskola i Vaggeryd, ny förskola i östra kommundelen och renovering av 
Bullerbyns förskola. Fastighetsenheten och barn- och 
utbildningsförvaltningen samarbetar kring framtagandet av en standard som 
kan vara basen för dessa projekt. Presenterar det gemensamma förslaget. 
Detta är presenterat för budgetberedningen av fastighetschefen och för KSau 
och buns presidier.  
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av fastighetschefen daterad 2017-12-04 – ut under 
sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden utskottet att föreslå att förvaltningen får uppdrag att till 
nämnden sammanställa en tjänsteskrivelse angående förskolorna utifrån 
fastighetschefens skrivelse. 
 

 
. 
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Rektorsorganisationen från vårterminen 2018              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om förslaget om hur rektorsområdena organiseras 
från vårterminen 2018. Detta utifrån reviderad lokalplan. 
 
Beslutsunderlag 
Powerpoint presentation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) förordar utskottet att föreslår nämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag. 
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Förvaltningsorganisationen               
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Bifalla ledningsorganisationen inom barn- och utbildningsförvaltningen 
samt att förvaltningschefen får uppdrag att revidera delegationsordningen så 
att den överensstämmer med organisationen.  
Ärendet återkommer när ny delegationsordning presenteras. 
 
Protokollsanteckning 
Atcha Adinda (L) ställer sig bakom beslutet, men trycker på att 
förutsättningen är som presenterad, alltså ingen ökad personalkostnad. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet att bifalla ledningsorganisationen inom 
barn- och utbildningsförvaltningen samt att förvaltningschefen får uppdrag 
att revidera delegationsordningen så att den överensstämmer med 
organisationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om förslaget om hur förvaltningen organiseras 
från vårterminen 2018. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Powerpoint presentation på sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande med bifall av Roger Ödebrink (S) föreslår utskottet att besluta 
enligt förvaltningens förslag. Ärendet återkommer när ny 
delegationsordning presenteras. 
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Grön handlingsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att sammanställa ett förslag till svar på 
internremissen till nämndens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Internremiss har inkommit från kommunens miljöstrateg. Sista svarsdag till 
kommunledningskontoret är den 8 januari 2018. 
Kommunledningskontoret sammanställer svaren från interremissen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar sedan yttrandet till Länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Internremiss 
Bilaga som berör barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen får uppdrag att 
sammanställa ett förslag till svar på internremissen till nämndens 
sammanträde. 
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Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att utreda motionen och ge ett svarsförslag till 
utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) 
med förslag att: 

• Vaggeryds kommun genomför Ergonomiutbildning för 
produktionspersonal i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

• Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det 
fackförbund som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 6 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen får uppdrag att utreda 
motionen och ge ett svarsförslag till utskottet. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Nyanländas lärande – projekt från Skolverket påbörjat i juni. 
Statsbidrag till bun under tre terminer. 

2. Skolskjuts anbuden öppnades torsdagen 30 november. 2 st. var 
det som lämnat anbud. Det blir Karlssons buss även i 
fortsättningen. 

3. Rapport från presidiemötet 5 december förmiddag mellan 
Kommunstyrelsens och buns presidier. 

 
Ordföranden informerar  

1. Skolchefsmöte den 2017-12-01 
 
Övriga frågor 
Roger Ödebrink frågar om tävling gällande namnförslag på ny förskola i 
Vaggeryd som det kommit mail om. Förvaltningschefen svarar att det tar 
förvaltningen fram tillsammans med verksamheten när det blir dags att 
bygga. 
 
Ordföranden frågar efter protokoll från Skolinspektionen. 
Förvaltningschefen svarar att de enda som inkommit ännu är om 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är godkända. 
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