
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-17

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15-15.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C)
Elisabeth Andersson (C)
Rickard Carlsson (M) ersättare för Ann Nilsson (C)
Ulla Christiansson (M)
Lill Hege Pettersson (KD)
Lars Park (L) ersättare för Elisabet Lindroth (L)
Tommy Östring (WeP)
Gunilla Westerholm (S) ersättare för Fredrik Johansson (S)
Julia Jensen (S) ersättare för Thomas Wallentin (S)
Fredrik Sveningson (L) ersättare för Suzana Bahtanovic (S)
Emelie Kindbladh (WeP) ersättare för Mattias Runesson (S)
Naile Azizi (S)
Tony Scammel (SD) ersättare för Stefan Nylén (SD)
Pierre Svanström (SD)

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §58
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller

Utses att justera Gunilla Westerholm (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 17 maj 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 58 - 59
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

Justerande ..........................................................................................................................................

Gunilla Westerholm (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 58 - 59Sammanträdesdatum 2022-05-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-05-17 anslags nedtagande 2022-06-09

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.15-15.00
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-05-17

Bu §58 Dnr: BU.2022.23 1.9

Yttrande över fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrande, daterat 2022-05-05, samt
att tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp daterat december 2021.

Ärendebeskrivning
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp finns ute på
samråd. Synpunkter ska lämnas senast 7 maj 2022.
En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett strategiskt dokument som
beskriver kommunens avsikter för den fysiska miljön. Den beskriver hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den
fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt
att bygga bostäder, industrier, skolor, förskolor och vilka grönområden som är
viktiga att bevara och utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio
år framåt i tiden. Det innebär att planeringen är mot år 2035, med en utblick mot
år 2050.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta yttrande, daterat
2022-04-04, samt att tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för
Gislaved och Anderstorp daterat december 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-05, §30, föreslå
att efter redaktionella ändringar anta yttrande, daterat 2022-04-04, samt att
tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp daterat december 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat yttrandet efter arbetsutskottets
diskussioner. Yttrandet har daterats 2022-04-14.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-19, §45, att återremittera
ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för att utarbeta ett yttrande som
beaktar de delar som berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat yttrandet. Yttrandet har daterats
2022-05-05.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp, daterad
december 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-05, §30.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-04-19.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-04-19.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-19, §45.
Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp, daterat 2022-05-05.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.23
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Bu §59 Dnr: BU.2022.12 1.4.1

Förutsättningar inför Planeringsdirektiv 2023 och Utblick 2024-2027

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen tillsammans med verksamhetscheferna presenterar
planeringsförutsättningar inför planeringsdirektiv 2023 och utblick 2024-2027.

Beslutsunderlag
Bokslut 2021 - barn- och utbildningsnämnden.
Planeringsdirektiv 2022 - barn- och utbildningsnämnden.
Utblick 2023 - barn- och utbildningsnämnden.
Lokalförsörjningsplan 2023-2027.
Presentation Systematiskt kvalitetsarbete.
Presentation Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre
kompetensförsörjning.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.12
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