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nämndrummet och oppositionen i Vagnmakaren  
  
Jenny Larsen  
Ordförande Elsebeth Sandén 
 Sekreterare 
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Ärenden: 
1. Organisationen för fritidshem hösten 2017 i Åker (au § 34) 
2. Ekonomi - uppföljning mars 2017 (au § 35) 
3. Arbetsmiljö (au § 37) 
4. Motion – Barnomsorg på obekväma tider (au § 38) 
5. Budget 2018 (au § 36) 
6. Elev- och barnomsorgssituationen (au § 39) 
7. Kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem 2017-2018 (au § 

40) 
8. Projekt förskola till jobb (au § 41) 
9. Förskolan i Hok- Svenarum (au § 42) 
10. Delegationsärenden 
11. Information och övriga frågor 
  
 
 
 
  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/117  
 
 
 

                                                                         1.                                                                  
Organisationen för fritidshem hösten 2017 Åker 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom verksamhetens förslag 
att inrättar ett morgonfritids på Åkers skola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerade utskottet om att det inkommit ett 
medborgarförslag om fritidshem i Åker och Svenarum. (dnr. 2017/124). 
Nämnden ska yttra sig senast 8 september 2017.  
Kommer upp som eget ärende till utskottet i maj.  
 
Anna Fritz, rektor för Åker, Klevshult, Sörgårdsskolan, informerade 
utskottet om verksamhetens argument och föräldrars argument gällande 
Åkers fritidshem. Det gäller att utifrån stadieindelningen till höstterminen 
ska fritids vara i Klevshult och inte i Åker. Informerar om elevantal och var 
elever bor i förhållande till de olika skolorna. Verksamheten föreslår en 
lösning om att erbjuda morgonfritids i Åker för att möta del av föräldrarnas 
önskan.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 34 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/009  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                         2.                                               
Ekonomi – uppföljning mars 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Sultan ny förvaltningsekonom presenteras. 
Utredare ger en månadsredovisning beträffande personalkostnader och 
konton med större avvikelser. Förvaltningschefen visar på ny uppläggning 
av rapporten som utskottet tycker var bra. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport mars 2017 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 35  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
 
   
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/008  
 
 
 

                                                                                  3.                                                                         
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Svarat Kommunledningskontoret kring överhörning på Fenix 1 och 2.  
Förvaltningen har skickat in svar på föreläggandena om Sörgårdsskolans 
sporthall och Svenarums skola. 
Det pågår en årlig sammanställning utifrån skyddsronderna. Beräknas att 
vara klart till utskottet i maj. Detta ligger sedan som underlag för kommande 
arbetsmiljöåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 37  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

 

Handläggare: Jimmy Lindberg 

Telefon: 0370 – 67 83 71 

Email: jimmy.lindberg@vaggeryd.se  

 

 

Datum Sida 

2017-04-05 1(2) 

 

Information kring föreläggande från Arbetsmiljöverket om överhörning Fenix 1 och 2. 

Föreläggande om krav har kommit in från Arbetsmiljöverket som berör överhörning på Fenix 1 och 2. 
Vaggeryds kommun, genom Kommunledningskontoret, har av Arbetsmiljöverket givits möjligheter 
att inkomma med synpunkter före beslut senast 6 april 2017. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått förfrågan om underlag till svar och utifrån det har besök 

gjorts på Fenix gymnasium och förskola samt kommunicering med grundskolan för att titta på 

problembilden och hitta eventuella lösningar som ligger inom Buns handlingsområde. 

Nedan följer tjänsteskrivelse lämnad till Kommunledingskontoret som svarsunderlag. 

Till kommunledningskontoret ang arbetsmiljöproblem Fenix 
Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit ombedd att lämna synpunkter angående 
Arbetsmiljöverkets övervägande om att förelägga Vaggeryds Kommun om åtgärder enligt nedan. 
 
1. Ni ska vidta åtgärder så att det störande bullret från förskolan inte medför ohälsorisker för 
personal och elever på Fenix kultur och utbildningscentrum. 
2.Ni ska se till att gymnasiesärskolan kan bedriva sin undervisning i lokaler som inte störs av buller 
från annan verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter. 
 

1. Fenix personalarbetsrum ligger vägg i vägg med två av förskolans rum. Gymnasiets personal 
som har sina arbetsplatser mot förskolan störs av ljud. Lekfrekvensen är hög under 
förmiddagen fram till ca kl 10.30 innan barnen är ute samt efter lunch. Vi har undersökt 
möjligheterna att på förskolan ändra rummens användning men ser inte att det är möjligt. 
Troligt är att ljud går igenom väggen men även via ventilationsanläggningen. Eventuellt sker 
också ljudöverföring via takskivorna. Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte organisera 
bort arbetsmiljöproblemet, förskolan och gymnasiet behöver vara i sina respektive lokaler. 
 
Även förskolans personal har problem med störande ljud från egna verksamheten samt från 
gymnasieelevernas gemensamma utrymmen.  Vid ombyggnationen till förskolelokaler 
användes befintliga och nya enkelglaspartier. Dessa ljudisolerar i stort sett inget. 
 
Förslag på åtgärd: Ljuddämpa väggen mellan förskolan och gymnasiets personalrum på 
gymnasiesidan. Undersök och ev ändra i ventilationsanläggningen så överhörning ej sker. Byt 



 

Sida 

2(2) 

 

 

 

ut glaspartier till isolerglas, i första hand till administratören och i andra hand till 
specialpedagogernas arbetsrum. 

 
2. I övre plan har kulturskolan lokaler för sång/musik/dans-undervisning. I planet under har 

gymnasiesärskolan sina lokaler. Vid projekteringen i samband med byggnationen har ett 
grundläggande misstag gjorts där man troligen utgått ifrån att undervisning i kulturskolans 
lokaler ej sker på dagtid. Detta innebär att det mellan planen endast är normal ljuddämpning 
som består av betongplattan, installationsutrymme samt ett enkelt undertak.  
 
Idag används kulturskolans lokaler dagtid bl.a. till högstadiets musikundervisning och 
förskolans dans/rörelsepass. Dessa moment stör gymnasiesärskolan.  Undervisning i 
kulturskolans lokaler i sång/musik/dans-undervisning kan inte ske dagtid om 
klassrumsundervisning, och i synnerhet undervisning i gymnasiesärskolan, sker i planet under.  
 
Förslag på åtgärd, hållbart och långsiktigt:  
Bygg om så lokalerna kan användas till det de är avsedda för. 
 
Förslag på åtgärd, kortsiktigt:  
 
Högstadiet förlägger sin musikundervisning i andra lokaler från och med höstterminen. 
Förskolan och gymnasiesärskolan planlägger tillsammans när förskolans dans/rörelsepass 
sker för att minimera störning. Störmomentet är endast i en begränsad del av 
gymnasiesärskolans lokaler. 
Kulturskolans undervisning sker efter att gymnasiesärskolan avslutat sin undervisning, 
vanligtvis ca kl 14.20 

 
Johnny Johansson/Bun-förvaltningen 
 

 

 

 

Jimmy Lindberg  

Utredare 

Barn och utbildningsförvaltningen 

       



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2015/101  
 
 
 

                                                                       4.                                                                                                                     
Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)           
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion  
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun ser till att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 4 september 2015. 
Utredaren redogör för bakgrund, utredning av behov, utformning, 
transportfrågan, alternativa omsorgsmodeller, kostnadsberäkning och 
utblick mot andra kommuner. Lämnar också andra aspekter som kräver en 
tanke. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 § 42  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 6  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 38 Beslut: 
Godkänner lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

 

Handläggare: Jimmy Lindberg 

Telefon: 0370 – 67 83 71 

Email: jimmy.lindberg@vaggeryd.se  

 

 

Datum  

2017-04-05  

 

1 

 

Motionen 

Fullmäktigeledamot Martin Damberg (V) har inlämnat en motion den 24 februari 2015 med 

förslag att Vaggeryds kommun tillser att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma 

tider. Kommunens barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns.  

 

Den 6 december 2016 har Barn-och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att komma med ett 

svarsförslag på motionen till arbetsutskottet.  

 

 

 

Bakgrund 

Omsorg på obekväm tid benämns den verksamhet som ligger utanför de tider då ordinarie 

förskola eller fritidshem har öppet. Verksamheten riktar sig mot barn från 1 år till och med 

våren man fyller 13.  

 

Omsorg på obekväm tid finns omnämnt i skollagens 25 kapitel § 5 där det framgår följande; 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete 

och familjens situation i övrigt.” 

 

I lagtexten finns det inget lagkrav på att en kommun ska införa omsorg på obekväm tid utan 

det handlar om att sträva efter att erbjuda den, men i förarbetet till lagen går läsa ”[a]tt sträva 

efter innebär enligt regeringens förslag att en kommun inte utan vidare kan avstå från att 

tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under 

obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte 

har någon efterfrågan måste den ändå planera för att kunna tillhandahålla omsorg när 

situationen förändras.” 
1
  

 

 

 

                                                           

1
 http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-

skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165 , s. 532 

http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
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Utredning av behov 

Via enkät på Vaggeryds kommuns hemsida har en förfrågan gjorts för att utreda antal barn 

som i dagsläget har behov av omsorg på obekväm tid. För att nå ett så stort antal som möjligt 

har information även lämnats via sociala medier och via dagstidningars artiklar.  

Frågor ställdes kring antal behovstillfällen, hur man löser omsorgsbehovet idag och vilka tider 

man var i behov av omsorg.  I enkäten frågades också om man ville få sitt barn placerat på 

aktuell enhet och om man kunde lösa eventuellt transportbehov till enheten själv. 

 

24 enkätsvar kom in och utifrån underlag som kom in framgår att det finns ett aktuellt behov, 

1 mars 2017, för sammanlagt 41 barn runt om i kommunen. Åldern fördelas på 12 barn  

1-6 år och 22 barn 6-12 år, övriga 7 har inte lämnat uppgifter som gör att ålder går att 

kontrollera. Utifrån svar så har man angett följande behov:  

 

 
Tid  Antal barn 

Kvällar, vardagar 18.30–22.00 40 

Nätter, vardagar 22.00–06.00 7 

Helger, från och med fredag 18.30 till och 

med måndag 06.00 

16 

 

De 41 barnen har enligt enkätsvaren ett sammanlagt behov om totalt hundra tillfällen i 

veckan. Tabellen nedanför visar förhållandet mellan antal barn och det antalet tillfällen man 

behöver omsorg på obekväm tid på i veckan.  

 
Antal tillfällen i veckan

  

Antal barn 

1 11 

2 14 

3 10 

4 3 

5 3 

 



 

 

 

 

 

 

3 

 

Ett rimligt antagande är att inte alla barn har ett behov av omsorg samma dag och utifrån 

antalet tillfällen har beräkningen utgått från att det är maximalt 20 barn samtidigt på 

verksamheten då det är ungefär 100 tillfällen fördelat på 5 dagar. 

 

Den stora mängden uppger att man löser sitt behov av omsorg idag genom barnvakt men även 

genom att man får förlägga arbetet på ett annorlunda sätt eller minska sin arbetstid. Det finns 

även ett fåtal som uppger att barnen får klara sig själva. 

 

 

Verksamhetens utformning  
Enkäten visar på att en spridning finns bland åldrarna på barnen vilket gör att den eventuella 

verksamhetens utformning måste anpassas utifrån det för att ta hänsyn till barnperspektivet. 

Lokalen man använder ska rymma möjlighet till verksamhet för mindre barn och barn i 

fritidsåldern vilket ställer krav på utformning och inventarier. 

 

En anpassning av lokaler som verksamheten kräver görs lättast vid ny- alternativt 

tillbyggnation av redan befintlig verksamhet. Vid beräkning av lokalyta utifrån beräknat antal 

barn landar den på cirka 50 kvadratmeter. Detta för att man behöver använda en del till 

nattavdelning med sängar och en del för användning när man är vaken. Eftersom åldern kan 

variera från 1 – 12 år måste man ta hänsyn till att lokalen anpassas så att man kan bedriva 

aktiviteter för vissa barn samtidigt som andra ska ha möjlighet till sömn. 

 

Om man lägger verksamheten till redan befintlig förskola eller tar hänsyn till detta vid 

nybyggnation så finns det fördelar i att man kan använda förskolans lokaler vad gäller 

exempelvis kök, anpassning för skötbord och förskolans övriga inventarier. Ordinarie förskola 

på dagtid kan då även använda de nya lokalerna och på så sätt tillförs mer utrymme till den 

verksamheten. 

 

I dagsläget finns det inte utrymme i befintliga lokaler för omsorg på obekvämt tid då 

kommunen har 67 barn i kö till förskolan och prognosen är att antalet barn i verksamhet på 

fritids kommer att öka.
 2

 För att få plats med omsorg på obekväm tid i den utformning som 

krävs kommer man därför behöva ta hänsyn till detta vid nybyggnation alternativt att man 

bygger till befintliga lokaler för att nuvarande verksamhet inte ska påverkas. 

 

 

 

 

                                                           

2
 Siffran baseras på aktuellt läge 27 mars 2017. 
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Transportfrågan 
Om verksamheten bedrivs på en enda enhet i kommunen måste man fatta beslut om 

kommunen ska erbjuda transport till och från enheten. För att lösa detta krävs att det rent 

praktiskt går att ordna då hänsyn måste tas till barnens ålder vid transport. Då föräldrarna 

arbetar får man anta att möjligheterna att själva transportera sina barn från sin ordinarie 

förskola eller fritidshem är små då denna transport kommer att ske under eftermiddagen för de 

barn som har behov av kvällsomsorg. Svaren i enkäten visar även på att de flesta inte kan lösa 

transport själva. 

Enligt kommunens riktlinjer som finns för tillsynsansvar framgår att barn under 3 år inte ska 

åka buss och kommunen saknar i dagsläget taxiverksamhet. Andra kommuners lösningar är 

att personal är med i transport fram och tillbaka från förskola där verksamheten bedrivs. 

För att minimera kostnader för transporter bör man erbjuda förskolebarn sin ordinarie 

placering på den eller de enheter som bedriver omsorg på obekväm tid. 

 

Alternativa omsorgsmodeller 

Den absolut vanligaste modellen för omsorg på obekväm tid är att förlägga verksamheten på 

en eller flera förskolor. Andra kommuner arbetar även med pedagogisk omsorg, tidigare så 

kallade ”dagmammor”, eller med barnvårdare i hemmet där personal kommer hem till det 

hem där behov finns och tar hand om barnen.  

Skolinspektionen har gjort en granskning kring omsorg på obekväm tid som visar på att 

verksamhet som ej drivs i förskolor tenderar att bedrivas av personal som inte uppfyller 

skollagens intentioner om personal med utbildning och erfarenhet. Detta gör att barnets behov 

av omsorg och god pedagogisk verksamhet inte kan tillgodoses. Risk finns även att man 

missar viktig kompetensutveckling då personal oftast arbetar ensam utan kollegor vilket gör 

att man lämnas utan möjlighet till utveckling och stöd. 

 

Då det enligt behovsunderlag som finns idag visar på ett relativt högt antal barnantal som har 

behov av omsorg kan det bli praktiskt svårt med dessa två modeller. För att driva dessa 

kommer det att krävas ett större antal personer som i så fall går hem och tar hand om barnen i 

hemmen alternativt bedriver pedagogisk verksamhet i sitt eget hem. 
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Kostnadsberäkning 
För att kunna bemöta det förväntade antalet barn görs en beräkning att cirka 50kvm ny yta 

behöver skapas. Vid ny-eller tillbyggnation räknas med en kostnad på 20tkr per kvadratmeter. 

En omjustering inom befintliga väggar uppgår till en lägre kostnad men då krävs samtidigt att 

redan befintlig verksamhet kan placeras på annat håll varpå den beräkningen gäller samtliga 

förslag. Utifrån nuvarande läge med en lång kö till förskolan är en tillökning av yta nödvändig 

för att kunna driva verksamhet inom ramen för omsorg på obekväm tid. 

 

Till detta tillkommer inventarier i form av sängar, soffor och andra inventarier som krävs för 

att kunna bedriva en verksamhet. Uppskattningsvis går det här åt 150tkr oavsett det antal 

enheter som verksamheten eventuellt kommer att bedrivas. 

 

Hyran för nybyggnation beräknas att ligga på cirka 600kr/kvm per år. För verksamhet i 

befintliga lokaler 450/kvm per år.  

En uppskattning för städning på 50kvm görs till 20tkr om året. 

 

I driftskostnad kommer även en matkostnad att ingå och i dagsläget ligger ett förskolebarn på 

18,50kr/dag. För verksamheten bedöms att man behöver en middag, kvällsmat och minst ett 

mellanmål vilket gör att kostnaden beräknas ligga på 20kr/dag för varje barn. 

 

Den överlägset största posten gällande driftskostnad kommer personalomkostnaden att bli. 

Eftersom inget krav finns på hur verksamheten ska var utformad finns heller inget krav på att 

personal ska vara utbildad som förskolepedagog och kostnaden beräknas därför på lön för en 

barnskötare med en grundlön på 24tkr/månaden. 

Här till kommer tillägg för obekväm arbetstid (OB) och personalomkostnader. Tillägg för OB 

har beräknats utifrån kollektivavtal och beräknats med följande uppskattat påslag. 

19 - 22  25kr/tim 

22 - 06  45kr/tim 

Helg      60kr/tim 

 

Vid beräkning av antalet personal i verksamheten har hänsyn tagits till antal barn i 

verksamheten under samma tid men även att man inte ska utföra ensamarbete. Bedömning 

görs att man behöver vara minst två personal på varje pass för att motverka detta och för 

möjligheten att bedriva en god verksamhet. Om man väljer att erbjuda transport till och från 

enheten kan det bli aktuellt med medföljande personal vilket kräver minst två personal.  

 

Oavsett hur verksamhetens formeras ryms detta inte i befintlig budgetram. Ska man bedriva 

omsorg på obekväm arbetstid krävs att man äskar nya budgetmedel för detta.  
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Förslag till omsorg på obekväm arbetstid 
Utifrån det behov som framgår av enkätsvaren och ovan resonemang har tre förslag på 

verksamhet tagits fram. 

 

Förslag 1 – En enhet för alla barn på ny förskola i Vaggeryd. 

All verksamhet förläggs på en förskola för alla kommunens barn. Verksamheten förläggs till 

ny alternativt befintlig förskola där man har möjlighet att bygga på en avdelning som är 

anpassad för omsorg på obekväm tid med yta för sovplatser och aktivitet. 

 

I den mån verksamheten klarar det så får man sin placering även dagtid på förskolan medan 

övriga barn som har behov av omsorg på kvällen och inte har sin ordinarie verksamhet på 

orten bör erbjudas skjuts till och från verksamheten. Exakt hur detta utformas och kostnad för 

detta är i dagsläget svårt att beräkna då man inte vet exakt varifrån och i vilken utsträckning 

transport kommer att behövas. 

Beräknat på 20 barn i verksamheten samtidigt och ett mindre antal på natten beräknas det gå 

åt två barnskötare per pass och beräkning är att det krävs sex barnskötare totalt. 

 

Förslag 2 – Två enheter, en på varje centralort. 

Utifrån underlag från enkäten framgår att behovet är relativt jämt fördelat utifrån norra eller 

södra kommundelen, med viss övervikt mot södra delen. Förslag två innebär därför att man på 

två enheter, en i Vaggeryd och en i Skillingaryd, inrättar en verksamhet som hanterar omsorg 

på obekväm arbetstid inom befintlig verksamhet.  

 

Förslaget innebär att man inte erbjuder skjuts till verksamheten då man minskar antalet som är 

i behov av transport och i största möjliga mån bör de barn som har behov av omsorg placeras 

på enheterna. 

För att förslag två ska fungera krävs att man justerar nuvarande verksamhet och inrättar yta 

för omsorg på obekväm tid. För att göra detta krävs dock att man omplacerar de barn som 

finns på enheterna där nu eller att man bygger ut två enheter med plats verksamheten på 

kvällar, nätter och helger. 

Uppskattningsvis blir det en jämn fördelning av barn och för att klara av detta beräknas det 

krävas en personalstyrka om åtta personer fördelat på de två enheterna. 

 

Förslag 3 – Två enheter på kvällstid, en för natt och helger. 

Det tredje förslaget utgår från samma modell som förslag två och man fördelar då 

verksamheten på en enhet i Vaggeryd och en i Skillingaryd. För de barn som har behov av 

natt-och helgomsorg används dock bara en av enheterna och transport av dessa barn ordnas 

till och från verksamheten. Utifrån underlag i enkät så framgår det att det i kommunens norra 
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del just nu finns ett större behov av natt-och helgverksamhet och förslaget blir därför att 

förlägga nattverksamhet på förskola i Vaggeryd och enhet i södra delen av kommunen 

används endast för kvällsbehov.  

 

Då ny förskola byggs kan man anpassa en av avdelningarna för natt-och helgverksamhet. På 

enheten i Skillingaryd krävs att befintlig verksamhet justeras eller en tillbyggnation sker för 

att få plats med omsorg på obekväm arbetstid.  

För att täcka upp personalbehov beräknas personalstyrkan bli åtta personer fördelat på de två 

enheterna där man kan rulla runt på helgpersonal från de båda enheterna. 

 

 

Kostnadsberäkning 
 

Förslag 1                 Uppskattad kostnad   

Byggnationskostnad 1mkr 

Inventarier 150tkr 

Driftskostnader 

Personalkostnad 3mkr 

Hyra 30tkr 

Städ 20tkr 

Mat 150tkr 

Transport ? 

Totalt Cirka 3,2mkr + ev. 

transportkostnad 
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Förslag 2                 Uppskattad kostnad   

Byggnationskostnad 1,5-2mkr 

Inventarier 150tkr 

Driftskostnader  

Personalkostnad 4mkr 

Hyra 22,5tkr 

Städ 20tkr 

Mat 150tkr 

Transport 0 

Totalt Cirka 4,2mkr 

 

 

Förslag 3                 Uppskattad kostnad   

Byggnationskostnad 1,5-2mkr 

Inventarier 150tkr 

Driftskostnad  

Personalkostnad 4mkr 

Hyra 30tkr 

Städ 20tkr 

Mat 150tkr 

Transport ? 

Totalt Cirka 4,2mkr + ev. 

transportkostnad 
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En snabb utblick 

Då verksamheten idag inte existerar har kostnader fått beräknas utifrån enkätens underlag. För 

att få en vidare blick har en översyn gjorts av andra kommuners verksamheter och kostnaden 

de har för dessa.  

Översynen visar att man i många kommuner runt om i landet utreder om behovet kan lösas 

inom familjen innan man får placering i verksamheten. Man utreder om möjlighet saknas hos 

båda föräldrar och även intyg från arbetsgivaren begärs in där det tydligt framgår att man inte 

kan justera sitt schema till andra tider och man har även krav på regelbundenhet i behovet för 

att kunna planera sin verksamhet. 

 

Ett par centrala frågor har varit aktuella vid kontakt och det har berört antal inskrivna barn, 

total kostnad för verksamheten och hur verksamheten är förlagd.  

Nedan kommer ett antal kommuner att presenteras och där verksamheten beskrivs och vad det 

kostar kommunen årligen. 

Jönköpings kommun – 135 297 invånare 

Man bedriver i dagsläget verksamhet på två platser runtom i kommunen och all verksamhet 

bedrivs på förskoleenheter. Om man har behov av dygnet-runt verksamhet så har man även 

sin placering på någon av de två enheterna. 

Kostnad för verksamheten 2016 är 3,65mkr och det innefattar endast personalkostnader. 

Värnamo Kommun – 33 906 invånare 

Värnamo kommun har i dagsläget 47 inskrivna barn i sin verksamhet. Kommunen erbjuder 

skjuts till och från sin verksamhet om barnen är skrivna på annan enhet då man i dagsläget har 

en enhet där all verksamhet är förlagd till. 

Man har för verksamheten fem personer anställda på i snitt 80% där tre personer gör 

vakennatt och två endast arbetar kvällar och helger. Total kostnad för kommunens verksamhet 

under 2016 var 2,45mkr. 

Gislaveds kommun – 29 478 invånare 

Just nu har man i Gislaveds kommun 34 inskrivna barn i verksamheten och dessa är jämt 

fördelade mellan förskolebarn och fritidshemsbarn. Man uppger att barnen har ett mycket 

varierande schema där några barn kommer någon dag i månaden medan andra har ett större 

behov. Oftast har man tre till sex barn närvarande på natten och som mest har man haft tio 

barn på natten på en gång. 



 

 

 

 

 

 

10 

 

För 2016 hade man en kostnad för sin verksamhet på 3,25mkr och då ingår personalkostnad, 

lokaler, material och taxiresor som erbjuds. 

Vetlanda kommun – 27 241 invånare  

Vetlanda bedriver sin verksamhet i en förskolelokal som ligger i samma byggnad som ett 

äldreboende vilket gör att man kan samköra kosten på det sättet. Till sitt förfogande har man 

även en lägenhet som ligger ovanpå förskolan. Det totala antalet barn som är i verksamheten 

är runt 25-30 stycken.  

Äldre barn får åka skolskjuts till förskolan men yngre barn som har placering på annan 

förskola vars föräldrar inte kan skjutsa barnen till förskolan erbjuds taxi. Vid taxifärd är det 

alltid med personal till och från den förskola man kommer ifrån. 

Uppskattad kostnad för detta är cirka 2 miljoner om året. Man har även sökt statsbidrag på 

ungefär 300tkr. 

Fagersta kommun – 13 445 invånare 

Fagerstas invånarantal är den kommun som ligger närmst Vaggeryds kommun vad gäller 

invånarantal och som erbjuder omsorg på obekväm tid. Det som skiljer de båda kommunerna 

åt är att i Fagersta kommun har man en centralort som har över 11 000 invånare vilket gör att 

spridning på befolkningen inte är hög. 

I verksamheten har man 39 inskrivna barn och 24 av dessa är i åldern 1 – 5 år. 

Kostnad för löner och förbrukningsinventarier gick 2016 upp till 2,2mkr och då ansökte man 

även om statsbidrag för 477tkr. 

Trosa kommun – 12 447 invånare 

Kommunen har cirka tusen invånare mindre än Vaggeryds kommun men har en fördelning på 

två centralorter, Trosa och Vagnhärad, som påminner om Vaggeryds. 

Vid kontakt har man uppgivit att man har 1 – 4 barn som är aktuella för omsorg på obekväm 

tid. På grund av detta har man valt att formera sin verksamhet med barnskötare som kommer 

hem till barnen i fråga och sover hos dem vid behov.  

Uppskattningsvis har man en kostnad på 300tkr/år för detta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11 

 

Summering 

Kommun Invånare Antal barn Kostnad 

Jönköping 135 297 89 3,65mkr* 

Värnamo 33 906 47 2,45 

Gislaved 29 478 34 3,25mkr** 

Vetlanda  27 241 25-30 2mkr (tillgänglig budget) + sökt statsbidrag på 300tkr 

Fagersta 13 445 39 2,2,mkr*** + sökt statsbidrag på 477tkr 

Trosa 12 447 1-4 300tkr 

 

Vaggeryd 1 13 644 20 3,2mkr**** 

Vaggeryd 2 13 644 20 4,2mkr 

Vaggeryd 3 13 644 20 4,2mkr**** 

 
* Avser endast personalkostnader. 

** Avser personalkostnader, lokaler, material och taxiresor. 

*** Avser ej hyra, städ och mat. 

**** Eventuell transport ingår ej 

 

I förslagen är beräkning gjord på att man ständigt har 20 barn i verksamhet men i övriga 

kommuner har man uppgivit antal inskrivna barn. Utifrån övriga kommuners kostnader är det 

troligt att tilltänkt verksamhet kan bli något mindre än uppskattning vilket kan påverka 

kostnad för pedagogisk personal och göra denna något lägre. 

 

Andra aspekter som kräver en tanke 

Om verksamheten ska påbörjas är transport en av de saker man måste ta ställning till men det finns 

även andra områden som kommer att beröras.  

 Vid utredning har diskussion kring jourhavande chef för verksamheten diskuteras och hur 

detta ska utformas. I dagsläget finns inte kvälls- och helgverksamhet varpå detta blir en ny 

inriktning med en förmodad kostnad oavsett hur man formerar verksamheten. 

 Även skillnaden i ålder mellan barn i förskoleålder och fritidshemsålder måste ingående tas i 

beaktning för att barnperspektivet inte ska missas. Hur formerar man en verksamhet som, trots 

inga krav på pedagogisk verksamhet, blir funktionell och nyttig för de aktuella barnen på bästa 

sätt? 

 

 

Jimmy Lindberg 

Utredare 

Barn och utbildningsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/009  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                       5.                                            
Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna förslaget till budgetäskande 
2018 som ska lämnas till budgetberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om förslaget till budget 2018. Om mål, 
fördelning, nämndens prioriteringar, arbetsgång, konsekvenser. Även om 
driftsäskanden och investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 36  
 
 
 
   
  
  
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/011  
 
 
 
                                                                                        

                                                                            6.                                       
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
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.  
Verksamhetschefen förskola informerar om dagsläget. Förfrågningar om 
byte av förskoleplats är utskickade. När det är klart så kan placering av barn 
som står i kö för hösten påbörjas. Flaggar om att det är trångt på förskolorna 
och då även på förskolorna i södra delen av kommunen. Räknar med att då 
avdelning 2 på Petersborg öppnar i maj ska kön i norr klaras. Påminner om 
då Bullerbyns förskola ska renoveras så behövs ersättningslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport februari 2017 
Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 39 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/118  
 
 

                                                                           
                                                                                                                        7.    

Kompetens/utvecklingsdagar  för förskola och 
fritidshem 2017/2018 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna kompetens/utvecklingsdagar 
för förskola och fritidshem 2017/2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår följande kompetens/utvecklingsdagar för läsåret 
2017/2018 för förskolorna och fritidshem.  
 
Förskola 
Fredag  8 september – hel dag 
Måndag 30 oktober – hel dag 
Måndag  4 december – halv dag 
 
Måndag  5 mars – hel dag 
Måndag  18 juni – halv dag  
 
Fritidshem 
Fredag  18 augusti – hel dag 
Måndag  30 oktober – hel dag 
 
Måndag 8 januari – halv dag 
Måndag 5 mars – halv dag 
Måndag  18 juni – hel dag  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 40  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/119  
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                         8.                                              
Projekt förskola till jobb 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Gäller ett projekt som syftar till att 
jobba fram en modell för kompetensförsörjning inom Vaggeryds kommun. I 
en Power Point presentation ges utskottet: bakgrund, väg framåt, 
målsättningar och formalia.   
Utskottet tycker att detta är en bra idé och initiativ. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation på sammanträdet. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 41  
 
 
   
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2016/243  
 
 
                                                                                        

                                                                        9.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Förskolan i Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att utskottet föreslå nämnden att beslut från nämnden 
2016-09-28 § 83 består: 
Hok - Bygg om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och 
fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade 
lokalplaneutredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks 
samhälle. Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser 
till ca 80 barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på 
förskolan beaktas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192. 
Johnny Johansson, projektledare, har redogjort för aktuell situation, 
befolkningsprognos, olika behov av lokaler och situationen i Hok.  
Presenterar elev/barnprognoser för Hok/Svenarum.  
På arbetsutskottet 2017-03-07 § 27 diskuterades ärendet.  
Förvaltningschefen informerar om dagsläget. Projektledarens 
tjänsteskrivelse som redogör att förvaltningen har gjort en förnyad 
genomlysning av förutsättningarna. Finner att tidigare förutsättningar 
kvarstår. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 175 (då gällande även ny 
förskola i Vaggeryds tätort) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-08 § 85  
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 18  
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 18 beslut: ärendet bordläggs 
till arbetsutskottet 2017-03-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 § 27  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 42  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 Datum Sida 

 

Handläggare: 

Namn:      Johnny Johansson/projektledare 

Telefon 0370 678503 

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se 

 

2017-04-05 Sida 1 av 1 

 
Tjänsteskrivelse 

Utbyggnad av förskolan i Hok alternativt Svenarum. 
 

Utifrån tidigare presenterat underlag beslutade Barn- och utbildningsnämnden 

2016-09-28: 

”Bygg om nuvarande förskoleavdelningarna till skol- och fritidshemslokaler utifrån 

de behov som finns i beslutade lokalplaneutredningen. Bygg en större förskola på 

annan plats i Hoks samhälle. Förskolan ska dimensioneras för en utökning av 

förskoleplatser till ca 80 barn. I projekteringen ska möjlighet för ett tillagningskök 

på förskolan beaktas.” 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en förnyad genomlysning av 

förutsättningarna 2017-04-05 och finner att tidigare förutsättningar kvarstår. 

Dessa kommer att redovisas för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2017-04-11. 

 

 

 

Johnny Johansson 

Projektledare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/004  

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                 10. 
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 145- 181/2017 
Rektor 7 nr. 10-10/17 
Fenix KKC nr. 5/17 
 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 §  2017/003  
 
 
 

                                                                              11.                                                                                                                              
Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar 

1. . 
2. . 
3. . 

 
Övriga frågor.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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