
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 1(15) 
  

 
                                        

                    Marijo Corkovic 
 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd, 27 september 2017 klockan 
14:00 – 17:45 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Roger Ödebrink (S) vice ordförande 
Christer Holmgren (M)  
Camilla Olsson (KD) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Linnea Graab (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M) 14:00 – 17:00 §§ 
77 – 79 och 84 
Tore Olsson (L) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M) §§ 80 - 83, §§ 85 - 
89  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S)  
Malin Rehnstedt (MP)  
Ida Philip (C)  
Jan-Erik Aronsson (SD) ersättare för Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Tore Olsson (L) §§ 77 – 79 och § 84 
Klas Gustavsson (V) 14:00 – 16:00 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef  
Lisbet Bärenholdt, förvaltningsekonom, §§ 77 – 78 
Johnny Johansson, projektledare, §§ 78 – 79 och  § 84 
Susanne Smedberg, SACO representant 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2017-09-04 §§ 77 - 89  
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:    Sida: 
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ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-09-27 
 

Paragraf  
77 - 89 

Anslaget sätts upp 2017-10-03 Anslaget tas ner  
2017-10-25 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 77 2017/009 2 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                             
Ekonomi – Uppföljning januari - augusti 2017 - 
delårsbokslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna delårsbokslutet för vidare handläggning av ekonomikontoret (se 
bilaga). I samband med bokslut begära volymkompensation för ökade 
elevantal. 
I texten ändra till uppnådda 75 % under målsättning för vidarutveckla 
samverkans former för tidiga insatser.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
17 september ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret med 
möjlighet att göra redaktionella ändringar. 
Lisbet Bärenholdt, ekonom och förvaltningschefen informerade på utskottet 
om augusti månads resultat.  
Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef, ekonomen samt 
förvaltningschefen redogjorde för delårsbokslutet där det fattades uppgifter. 
Detta för att månadsbrytet skedde först den 8 september. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 78  
Delårsbokslut utskick via mail 2017-09-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att besluta att godkänna delårsbokslutet för 
vidare handläggning av ekonomikontoret (se bilaga). Samt att i samband 
med bokslut begära volymkompensation för ökade elevantal. 
Roger Ödebrink (S) föreslå nämnden att i texten ändra till uppnådda 75 % 
under målsättning för vidarutveckla samverkans former för tidiga insatser.   
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Ekonomienheten  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 78 2017/009 3 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                                             
Ekonomi – Budget i balans 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Svara Kommunstyrelsen att i samband med överlämnandet av 
delårsbokslutet ser nämnden att efter justeringar på såväl intäkts- som 
kostnadssidan nu har en budget i balans varför ytterligare handlingsplaner 
inte ses som nödvändiga. 
 
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. 
Förvaltningschefen presenterade muntligt ett förslag på utskottet. 
 
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. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-15 § 79  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att svara Kommunstyrelsen att i samband 
med överlämnandet av delårsbokslutet ser nämnden att efter justeringar på 
såväl intäkts- som kostnadssidan nu har en budget i balans varför ytterligare 
handlingsplaner inte ses som nödvändiga. 
 
 
  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Kommunstyrelsen 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 79 2017/008  4 
 
 
 

                                                                                                                                               
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Johnny Johansson, projektledare, informerar om ärendena gällande 
Fågelforsskolan och Hjortsjöskolans problem med ventilationen. Där finns 
föreläggande från Arbetsmiljöinspektionen. 
Information om Arbetsmiljöinspektionens besök 21-22 september 2017. 
Nytt ärende gällande Hjortsjöskolans paviljong och problematiken med 
säker skolgård. Förvaltningen och tekniska kontoret har kommit överens om 
åtgärder. Kostnaderna kommer att delas på de två förvaltningarna. 
Nämndens kostnader kommer att klaras av budget för arbetsmiljöåtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 80  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 80 2017/011 5 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                             
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.  
Förvaltningschefen understryker att förutom de kända behoven av utökning 
av förskolelokaler, så börjar det bli fullt i Skillingaryds tätort. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport september 2017  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 81  
 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 81 2017/200 6 
 
 
 

                                                                                                                                           
Medborgarförslag - Flytta högstadieskolan till Fenix 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Med motivering 
att en nedläggning av gymnasiet i kommunen skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekonomi och andelen gymnasieutbildade. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet förordar nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. Med motivering att en nedläggning av gymnasiet i 
kommunen skulle få allvarliga konsekvenser för ekonomi och andelen 
gymnasieutbildade. 
 
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. 
Ärendet diskuteras. Påpekande om att Fenix är en stor arbetsplats. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-06-04 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 82  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Kommunfullmäktige tillsammans med 
tjänsteskrivelse 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden  2017-09-27 § 82 2017/249 7 
 
 
 

                                                                                                                                                    
Examenresultat 2017 (grundskola/gymnasium) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ärendet utgår och återkommer nästa nämnd.. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar examensresultaten vårterminen 2017. 
Grundskolans betyg har inte publiceras. Redogör för gymnasieskolans 
resultat på utskottet.  
Förvaltningen föreslår att ärendet skjuts upp till oktobers sammanträde på 
grundskolans resultat kommit. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 83  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 83 2017/236 8 
 
 
 

                                                                                                                                                      
Nytt program på Fenix KKC 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Erbjuda bygg och anläggningsprogrammet på Fenix gymnasium från läsåret 
2018/2019.  
Göra uppehåll i hantverksprogrammet 2018/2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen presenterar förslag på nytt program på Fenix KKC. Det 
gäller byggprogrammet i samverkan med branschen. Förslaget innehåller 
genomförande, tillvägagångsätt, det centrala i lärlingsutbildning, vad som 
gäller för elev och de som tar emot en lärling. Avslutar med - en bra 
lärlingsutbildning ger bra resultat. 
Ärendet diskuteras. 
Förvaltningens förslag till beslut: Erbjuda bygg och anläggningsprogrammet 
på Fenix gymnasium från läsåret 2018/2019. Göra uppehåll i 
hantverksprogrammet 2018/2019. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-06-04 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 84 beslut: 
Ärendet återkommer för beslut i nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att besluta att erbjuda bygg och 
anläggningsprogrammet på Fenix gymnasium från läsåret 2018/2019. Göra 
uppehåll i hantverksprogrammet 2018/2019. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Fenix KKC 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 84 2017/147 9, 10 
 
 
 

                                                                                                                                                 
Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att på nämndens vägnar presentera utkastet till 
reviderad lokalplan för budgetberedningen. 
Förvaltningen får uppdrag att förtydliga i texten att Tofthaga inte är en 
kommunal skola. 
 
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 presenterar förslag 
på revidering av lokalplanen. På fråga om Bondstorp inflyttning i 
renoverade lokaler så svarar projektledaren att det kommer att ske i 
november. 
Ärendet diskuteras.  
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen uppdrag att på 
nämndens vägnar presentera utkastet för reviderad lokalplan till 
budgetberedningen.   
  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
FC. projektledare 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 84 2017/147 9, 10 
 
 
 

                                                                                                                                                 
Forts. § 84 
 
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. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 85 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden med bifall Christer Holmgren (M), Roger Ödebrink (S) och 
Atcha Adinda (L), föreslår att nämnden ger förvaltningen uppdrag att på 
nämndens vägnar presentera utkastet till reviderad lokalplan för 
budgetberedningen 
Roger Ödebrink (S) föreslår nämnden att ge förvaltningen uppdrag att 
förtydliga i texten att Tofthaga inte är en kommunal skola. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
FC. projektledare 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 85 2017/225 11 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
I ”Riktlinjer för skolskjutsregler” ändra avstånd från hemmet till skolan från 
5 km till 4 km för att bevilja skolskjuts för elever i årskurs 7-9.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet tas upp för diskussion efter föräldrar reaktioner på nytt 
skolskjutsprogram. 
Förvaltningschefen redogör för konsekvenser vid förändring, Det som är 
aktuellt är viss justering för elever som går på högstadiet. 
Påpekande på arbetsutskottet att just nu är det svårt för föräldrar att utläsa 
tider för olika skolskjutsar på Vaggeryds kommuns hemsida. 
Ärendet diskuteras. I tätorterna gäller fortfarande att man inte har rätt till 
skolskjuts. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 86 beslut: 
Ärendet återkommer för beslut i nämnd. 
Riktlinjer för skolskjutsregler – uppdaterad efter förslag på utskottet  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att i ”Riktlinjer för skolskjutsregler” ändra 
avstånd från hemmet till skolan från 5 km till 4 km för att bevilja skolskjuts 
för elever i årskurs 7-9.  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 86 2017/237 12 
 
 
 

                                                                                                                                                     
Remiss – Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser - Lagan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Som yttrande på remissen till tekniska utskottet svara att nämnden är 
positivt inställda. Viktigt att vid utveckling av upplevelser och aktiviteter 
kring Lagan bör säkerhetsaspekter för barn beaktas. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att som yttrande på remissen till tekniska 
utskottet svara att nämnden är positivt inställda. Däremot bör 
säkerhetsaspekter för barn beaktas. 
 
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. 
Ärendet diskuteras på utskottet. Påpekande att detta är ett värdefullt 
naturområde. Viktigt för elever och barn som man ska ta vara på. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Program för utveckling av vattennära mötesplatser längs Lagan  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 87 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden ett tillägg till arbetsutskottets förslag – 
viktigt att vid utveckling av upplevelser och aktiviteter kring Lagan bör 
säkerhetsaspekter för barn beaktas. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Tekniska förvaltningen 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden  2017-09-27 § 87  2017/002 13 
 
 

                                                                               
                                    
Sammanträdesplan 2018                                       
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna den preliminära sammansträdesplanen för 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna den preliminära 
sammansträdesplanen för 2018 efter redaktionell ändring. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret vill att nämnden ska lämna in en preliminär plan 
för sammanträde för 2018 senast den 3 november 2017. 
Förvaltningen presenterar förslag på datum för barn- och 
utbildningsnämnden. 
Ärendet diskuteras på utskottet. Förslag på redaktionell ändring. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 88  
Reviderat förslag till preliminär sammanträdesplan 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-10-03  
Kommunledningskontoret 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 88 2017/004 14 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                          
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 381 - 443/2017 
Rektorsområde 7 nr. 20 - 21/2017 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

1. Verksamhetsbesöket 25 oktober innan bun sammanträdet kommer 
att vara på Fenix gymnasium. Kallelse kommer. 

 
Roger Ödebrink  

1. Varit på möte gällande Teknikcollege. 
 
Övriga frågor 
Klas Gustavsson undrar om det har ändrats på upphandlingen gällande 
Bondstorps renovering. Förvaltningen har inte hört något sådant. Hänvisar 
till fastighetsförvaltningen för svar. 
Roger Ödebrink frågar om var ärendet gällande ny förskola i Vaggeryd 
ligger. Förvaltningschefen svarar att frågan ligger hos 
fastighetsförvaltningen. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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