
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 1(16) 
  

 
                                        

                    Elisabeth Orellana Bravo                      
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret. Skillingaryd, 26 april 2017 klockan 14:00 – 
17:00 
 

Beslutande      Jenny Larsen (KD) ordförande  
Anita Chestersson (S) ersättare för Roger Ödebrink (S)  
Christer Holmgren (M)  
Camilla Olsson (KD) ersättare för Gunnel Elg (KD) 
Sonia Tencic (S)  
Elisabeth Orellana Bravo (V)  
Andreas Orre (M) ersättare för Maritha Wågesson-Sjöberg (M)  
Helena Erlandsson (S)  
Atcha Adinda (L)  
Marijo Corkovic (S) 14:00 – 16:50 ej beslut § 47 
Malin Rehnstedt (MP) 
Ida Philip (C) 
Valter Hagström (SD)  
 

Övriga närvarande 
 

Inte tjänstgörande ledamöter: Thore Olsson (L), Klas Gustavsson (V) och Linnea 
Graab (M) 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Jimmy Lindberg, utredare §§ 37 – 39, 45    
Karin Sultan, ekonom §§ 37   
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats  
och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, tisdag 2017-05-02 §§ 35 - 47 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén 
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen 
  

Justerande 
 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 1(16) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-04-26 
 

Paragraf  
35 - 47 

Anslaget sätts upp 2017-05-03 Anslaget tas ner  
2017-05-25 
 Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 
 

Underskrift  
 

 

Elsebeth Sandén 
 
 
 
  

 

 Utdragsbestyrkande 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 35  2 
 
 
 
 
Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
12.  Elevärende - sekretess 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
12.  Elevärende - sekretess 
 
 
 
 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 36 2017/117 3, 4 
 
 
 

                                                                                                                                           
Organisationen för fritidshem hösten 2017 Åker 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Fritidshem ska finnas i Åker både på för och eftermiddagen även efter ny 
stadieindelning hösten 2017. 
 
Reservation 
S-gruppen reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag. 
 
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.  
 
På nämnden redogör förvaltningschefen för tjänsteskrivelsen. Ordföranden 
förklarar femklöverns ståndpunkt. Förvaltningschefen påpekar att nämnden 
måste vara införstådda med att deras förslag kommer att medföra ökade 
kostnader.   
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 34 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-19 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-04  
rektor 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 36 2017/117 3, 4 
 
 
 

                                                                                                                                           
Forts. § 36 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Femklövern genom ordföranden föreslår nämnden att besluta att Fritidshem 
ska finnas i Åker både på för och eftermiddagen även efter ny 
stadieindelning hösten 2017. 
Marijo Corkovic (S) föreslår nämnden att besluta enligt utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt egna lagda förslag. 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Votering begärd. 
 
Ja till ordförandens förslag. 
Nej till arbetsutskottets förslag. 
   Ja Nej Avstår 
Jenny Larsen (KD)  1   
Atcha Adinda (L)  1 
Christer Holmgren (M)  1   
Ida Philip (C)  1 
Malin Rehnstedt (MP)  1 
Camilla Olsson (KD)  1   
Andreas Orre (M)  1 
Anita Chestersson (S)   1 
Helena Erlandsson (S)   1 
Marijo Corkovic (S)   1 
Sonia Tencic (S)   1 
Elisabeth Oreallana Bravo (V)  1 
Valter Hagström (SD)                 1_____________________  
   8 5  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
        
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-04  
rektor 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 37 2017/009 5 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                        
Ekonomi – uppföljning mars 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Sultan ny förvaltningsekonom presenteras. Hon och utredare ger en 
månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större 
avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 35 
Ekonomirapport mars 2017 
 
 
 
   
  
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 38 2017/008 6 
 
 
 

                                                                                                                                                           
Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad information. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena. 
Föreläggande har kommit in från Arbetsmiljöverket att åtgärda överhörning 
senast 31/8. Förvaltningen har svarat Arbetsmiljöverket kring överhörning 
på Fenix 1 och 2.  
Förvaltningen har skickat in svar på miljö- och byggnadsnämndens 
förelägganden om Sörgårdsskolans sporthall, Fenix 1 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 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 37  
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 39 2015/101 7 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)           
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen förutsatt att medel tillförs. 
 
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. 
Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA) omfattar både kväll, natt och 
helger. Behovet är som störst på kvällstid och finns både i norra och södra 
delen av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-12 § 42  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 6  
Utredning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 38 Beslut: 
Godkänner lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden med bifall av Atcha Adinda (L), Ida Philip (C) och Malin 
Rehnstedt (MP) förordar nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla motionen förutsatt att medel tillförs. 
M-gruppen genom Christer Holmgren (M) förordar nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt egna lagda förslag. 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt M-gruppens förslag. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-03  
KF, tillsammans med utredningen 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 40 2017/009 8 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                   
Budget 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna förslaget till budgetäskande 2018 som ska lämnas till 
budgetberedningen. 
 
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  
Utskick budget 2018 
 
 
 
   
  
  
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 41 2017/011 9 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                   
Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna lämnad rapport. 
 
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 mars 2017 
Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 39 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 42 2017/118 10 
 
 

                                                                           
                                                                                                                            
Kompetens/utvecklingsdagar  för förskola och 
fritidshem 2017/2018 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna kompetens/utvecklingsdagar för förskola och fritidshem 
2017/2018. 
 
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 
 
 

2017-05-03  
Verksamhets chef Fsk, förskolecheferna 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 43 2017/119 11 
 
 
                                                                                             
                                                                                     

                                                                                                                       
Projekt förskola till jobb 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Ställer sig bakom skrivelsen och att den ska betraktas som svar på remiss 
från Kommunstyrelsen gällande ”Samordnare skola och näringsliv – 
skrivelse från platschefen på AQ Enclosure Systems AB. 
 
Förslag till beslut  
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.   
Tillägger att detta ska betrakta som svar på remiss från Kommunstyrelsen 
gällande ”Samordnare skola och näringsliv – skrivelse från platschefen på 
AQ Enclosure Systems AB. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point presentation på sammanträdet. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 41  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att nämnden ställer sig bakom skrivelsen och att den 
ska betraktas som svar på remiss från Kommunstyrelsen gällande 
”Samordnare skola och näringsliv – skrivelse från platschefen på AQ 
Enclosure Systems AB. 
  
 
 
   
  
 
 

 
Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-04  
KS 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 44 2016/243 12, 13 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Förskolan i Hok/Svenarum 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
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. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår 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. Lägger till att från ett beslut av nämnden den 2016-09-28 § 83 så 
finns det en del som helt stannat av. Det gäller Fenix ”De lokaler som idag 
är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs om till lokaler för 
gymnasieskolan/Komvux”. Kommer som eget ärende i maj. 
 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-03  
KF tillsammans med tjänsteskrivelse  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 44 2016/243 12, 13 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Forts § 44 
 
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 
 
 

2017-05-03  
KF tillsammans med tjänsteskrivelse  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 45 2017/039 14 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Elevärende - Sekretess 
 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 
Anta förslaget som eget yttrande till JO.  
 
Ärendebeskrivning  
Justitieombudsmannen (JO) har uppmanat barn- och utbildningsnämnden att 
yttra sig över vad som framförts i en anmälan gällande en elevs 
åtgärdprogram. 
Detta är ett sekretess ärende så det är muntligt genomgång. Nämnden får 
tillfälle att läsa förslaget till yttrande som är maskerat över namn samt 
samlas in efter läsning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att anta förslaget som eget yttrande till JO. 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-03  
JO tillsammans med utredarens yttrande 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 46 2017/004 15 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                  
Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
De anmälda delegationsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 145- 181/2017 
Rektor 7 nr. 10-10/17 
Fenix KKC nr. 5/17 
 
Christer Holmgren (M) frågar om vad som menas med ”beslut om befrielse 
från obligatoriska inslag”. Förvaltningschefen undersöker och återkommer 
med svaret. 
 
 
  
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26 § 47 2017/003 16 
 
 
 

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

1. Paviljongerna som ska vara i Hok håller projektledaren på att söka 
byggnadslov för. Detta på uppdrag av fastighetschefen 

2. Uppdrag från budgetberedningen om att se över lokalplanen 
 
Ordföranden informerar 

1. Arbetsutskottet och förvaltningsledningen har varit på Skolriksdag 
24-25 april. 

 
Övriga frågor 
Camilla Olsson undrar hur rektorsorganisationen kommer att se ut till 
höstterminen. Förvaltningschefen redogör för hur det kommer att vara. 
Arbetsutskottet ska få en uppdatering i eget ärende i maj. 
 
Ida Philip informerar om eget medborgarförslag gällande anställningsform 
för barnskötare. Lades fram till Kommunstyrelsen 2017-04-24. 
 
Klas Gustavsson frågar om begreppet barn med särskilda behov. 
Förvaltningschefen förklarar. 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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