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Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 september 2018 klockan 13.30 – 16.15  

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Agneta Lindberg (S) ej § 69 kl 14.00 – 14.10 

Mikael Engström (S) 

Patrik Karlsson (VF) 

Malin Brihall (VF) 

Andreas Elamsson (C) 

Robin Wallén Nilsson (M) 

Monica Samuelsson (KD) 

Rune Solid (L) tjänstgörande ersättare 

 Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare § 69 kl 14.00 – 14.10 

 
Övriga deltagare Ann-Britt Elvin (S)  

Madelene Kohult (S) 

Veronica Larsdotter Ek (S) 

Pia Fälth (SD) 

Viveka Jarflord (V) ej § 72 kl 14.40 – 14.45 

Henrik Bjarnbäck, bit skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Ingela Nyberg §§ 69 - 70  

Anders Blomqvist, ekonom § 68   

Björn Candestam, enhetschef § del av 67 

 

Utses att justera Monica Samuelsson (KD) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet måndagen den 10 september 2018 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 64 - 74 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Monica Samuelsson (KD) 
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Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-09-10 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-10-01 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 64   Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Monica Samuelsson (KD) väljs till justerare. 
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§ 65  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns. 
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§ 66  

Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av 

vårdnadshavare: DNR:2018BOU1401,2018BOU1387, 2018BOU1306, 2018BOU1307, 

2018BOU1308, 2018BOU1309, 2018BOU1310, 2018BOU1311, 2018BOU1312, 2018BOU1313, 

2018BOU1314, 2018BOU1315, 2018BOU1316, 2018BOU1195, 2018BOU1194, 2018BOU1193, 

2018BOU1192, 2018BOU1191, 2018BOU1097, 2018BOU1082, 2018BOU1083, 2018BOU1049, 

2018BOU1045, 2018BOU0643, 2018BOU1110, 2018BOU1123, 2018BOU1124, 2018BOU1134, 

2018BOU1135 

Beslut om skolskjuts: DNR:2018BOU1391,2018BOU1392, 2018BOU1335, 2018BOU1336, 

2018BOU1337, 2018BOU1338, 2018BOU1339, 2018BOU1340, 2018BOU1341, 2018BOU1342, 

2018BOU1343, 2018BOU1344, 2018BOU1345, 2018BOU1346, 2018BOU1347, 2018BOU1348, 

2018BOU1349, 2018BOU1350, 2018BOU1351, 2018BOU1352, 2018BOU1353, 2018BOU1354, 

2018BOU1355, 2018BOU1356, 2018BOU1357, 2018BOU1358, 2018BOU1359, 2018BOU1360, 

2018BOU1361, 2018BOU1362, 2018BOU1363, 2018BOU1364, 2018BOU1365, 2018BOU1366, 

2081BOU1367, 2018BOU1368, 2018BOU1369, 2018BOU1370, 2018BOU1371, 2018BOU1372, 

2018BOU1373, 2018BOU1374, 2018BOU1375, 2018BOU1376, 2018BOU1377, 2018BOU1378, 

2018BOU1379, 2018BOU1383, 2018BOU1384, 2018BOU1385, 2018BOU1318, 2018BOU1319, 

2018BOU1320, 2018BOU1321, 2018BOU1322, 2018BOU1323, 2018BOU1324, 2018BOU1325, 

2018BOU1326, 2018BOU1327, 2018BOU1328, 2018BOU1329, 2018BOU1330, 2018BOU1331, 

2018BOU1332, 2018BOU1333, 2018BOU1334, 2018BOU1287, 2018BOU1274, 2018BOU1275, 

2018BOU1276 

Beslut om skolskjuts till annan kommun: DNR: 2018BOU1288, 2018BOU1289, 2018BOU1290, 

2018BOU1291, 2018BOU1292, 2018BOU1293, 2018BOU1294, 2018BOU1295, 2018BOU1296, 

2018BOU1297, 2018BOU1190, 2018BOU1189 

Beslut om placering i årskurs: DNR: 2018BOU1153, 2018BOU1095  

Anställning av icke-legitimerad förskollärare högst ett år: DNR: 2018BOU1281, 2018BOU1282, 

2018BOU1283, 2018BOU1284, 2018BOU1285, 2018BOU1286, 2018BOU1162, 2018BOU1044, 

2018BOU1042, 2018BOU1145, 2018BOU1144, 2018BOU1143, 2018BOU1142, 2018BOU1141, 

2018BOU1140, 2018BOU1139, 2018BOU1138, 2018BOU1137, 2018BOU1136, 2018BOU1046, 

2018BOU1115, 2018BOU1133, 2018BOU1132, 2018BOU1131, 2018BOU1130, 2018BOU1129, 
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2018BOU1128, 2018BOU1127, 2018BOU1126, 2018BOU1125, 2018BOU0933, 2018BOU0978, 

2018BOU0979, 2018BOU0980, 2018BOU0981, 2018BOU0982 

Anställning av icke-legitimerad lärare högst ett år: DNR: 2018BOU1277, 2018BOU1279, 

2018BOU1280 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: DNR:2018BOU1305, 2018BOU1227, 

2018BOU1218, 2018BOU1217, 2018BOU1216, 2018BOU1215, 2018BOU1214, 2018BOU1213, 

2018BOU1212, 2018BOU1211, 2018BOU1210, 2018BOU1206, 2018BOU1205, 2018BOU1204, 

2018BOU1203, 2018BOU1202, 2018BOU1201, 2018BOU1200, 2018BOU199, 2018BOU1198, 

2018BOU1196, 2018BOU1197, 2018BOU1164, 2018BOU1146, 2018BOU1112, 2018BOU1048, 

2018BOU1122   

Utredning och dokumentation av kränkande behandling, diskriminering, trakasserier: DNR: 

2018BOU1199, 2018BOU1198 

Missiv, länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege: DNR:2018BOU0928 
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§ 67   

Information 

Byggnationer  

Nya Mogärdeskolan F-6 beräknas stå helt klart hösten 2020. Markarbete har påbörjats för 

nybyggnationen på Withalaskolan. Nybyggnation samt renovering av Withalaskolan beräknas 

vara helt klart våren 2021. Byggprojektet för Landsbro 7-9 utannonseras i december. Planerad 

byggstart mars/april 2019. Ombyggnation och renovering beräknas vara klar till årsskiftet 

2021/2022.  

Brjörn Candestam, enhetschef redogör för informationen 

Redovisning av åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn hösten 2017 

Vid Skolinspektionens tillsyn av skolorna i Vetlanda kommun hösten 2017, beslutade 

Skolinspektionen om förelägganden gällande tillsyn av fritidshem, rektors pedagogiska ledning 

av fritidshem, tillgång på skolbibliotek, studiehandledning på modersmål, samt systematiskt 

kvalitetsarbete i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. 

Förvaltningen har under våren 2018 arbetat med att åtgärda de brister som Skolinspektionen 

förelade Vetlanda kommun om.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, redogör för informationen. 

Förvaltningens information 

Inför höstterminen har följande förändringar gjorts inom ledningsorganisationen. 

Förskolan, förskolechef Marita Thorsson har gått i pension, ny förskolechef för Holsby, 

Kvillsfors, Skede och Skirö förskola är Therese Franzén. 

Grundskolan, Åsa Wernesson-Thor har anställts som biträdande rektor på Withalaskolan, med 

ansvar för gamla Mogärdeskolan 7-9. Anette Blomqvist har anställt som rektor för Korsberga 

skola och Ramkvilla skola. Hon tillträder 1 januari 2019. Eva-Marie Strååth slutar som rektor 

för Ekenässjöns skola och Björkö skola. Tills ny rektor är rekryterad går förstelärare Marie-

Louise Medlöv in som tf rektor. 

Gymnasiet, Ludvig Winterdag har slutat som rektor för gymnasiesärskolan och 

introduktionsprogrammen, tills ny rektor är rekryterad är Håkan Karlsson tf rektor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta i Skolverkets satsning för nyanländas 

lärande som pågår under hösten 2018 till våren 2020. Anna Karlsson rektor för Navet kommer 

att ansvara för satsningen.    

På Vetlanda Lärcentrum kommer det att bli en förändring på ledningsnivå, en av nuvarande 

två rektorstjänster kommer att bli en verksamhetscheftjänst till lika rektor. 

Henrik Bjarnbäck, bitr. skolchef redogör för informationen.  
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§ 68    Dnr: 2018BOU1299  

Halvårsbokslutet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Halvårsbokslutet för 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Bokslutsrapporten för första halvåret 2018 visar på ett negativt resultat för nämnden på 4 201 

tkr (bygger på prognosen för maj månad). I kommentarerna redovisas händelser av större vikt. 

Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Halvårsbokslutet för 2018 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Halvårsbokslut 2018. 
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§ 69    Dnr: 2018BOU1301 

Bidrag till pedagogisk omsorg, utökning av pedagogisk omsorg, 
Tånghults Barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Maria Wesshammar, rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2018.  

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot bilväg/parkering monteras för att minska risken för att barn 

springer ut i trafiken 

 Grind mot trappa till nedre plan monteras för att förhindra fallolyckor. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  

Ärendebeskrivning 

Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 

bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år, (familjedaghem) beläget 

hos Maria Wesshammar, Korsbergavägen 40 i Myresjö, (bilaga). 

Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta den 1 september 2018. Samtliga begärda 

handlingar har inlämnats och hembesök genomförts. Bidrag per placerat barn regleras i 

enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (§ 34 2018-04-10 BUN). 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Maria Wesshammar, rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2018.  

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot bilväg/parkering monteras för att minska risken för att barn 

springer ut i trafiken 

 Grind mot trappa till nedre plan monteras för att förhindra fallolyckor. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  
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Fort § 69 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tånghults barnomsorg. 

Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Tånghults barnomsorg. 

 

På grund av jäv deltar inte Agneta Lindberg (S) i handläggningen av detta ärende. 

Beslut skickas till 

Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg  

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare 
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§ 70     Dnr: 2018BOU1302   

Bidrag till pedagogisk omsorg, utökning av pedagogisk omsorg, 
Tånghults Barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Sandra Rigmark, rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2018.  

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot väg 788 monteras för att minska risken för att barn springer ut 

på vägen 

 Skötbord anordnas i arbetshöjd, antingen vägghängt eller fristående i det fall yngre barn 

med blöja placeras. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  

Ärendebeskrivning 

Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 

bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år, (familjedaghem) beläget 

hos Sandra Rigmark, Skirö Byestad 5, Vetlanda (bilaga). 

Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta i 1 september 2018. Samtliga begärda 

handlingar har inlämnats och hembesök genomförts. Bidrag per placerat barn regleras i 

enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (§ 34 2018-04-10 BUN). 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Sandra Rigmark, rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2018.  

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot väg 788 monteras för att minska risken för att barn springer ut 

på vägen 

 Skötbord anordnas i arbetshöjd, antingen vägghängt eller fristående i det fall yngre barn 

med blöja placeras. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  
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Fort § 70 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tånghults barnomsorg. 

Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Tånghults barnomsorg. 

Beslutet skickas till 

Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg  

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare 
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§ 71   Dnr: 2018BOU0721  

Budget Mediacenter Jönköping 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2019 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ska inför varje nytt budgetår samråda med 

medlemskommunerna om förslaget till ny budget. I Vetlanda kommun ska barn- och 

utbildningsnämnden yttra sig. 

Förslag till budget har kommit från direktionen. Avgiften fördelas på länets kommuner utifrån 

befolkning. För Vetlandas del innebär det en medlemsavgift på 729 000 kronor, vilket är en 

höjning med 14 500 kronor mot 2018.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2019 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 2019 

Beslutet skickas till 

Mediacenter Jönköping 

Ekonom 
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§ 72      Dnr: 2018BOU1300  

Bidrag till Rädda Barnens Läxhjälpsprojekt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 45 936 kr till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt.  

Ärendebeskrivning 

Sedan 2011 bedriver Rädda Barnens lokalförening i Vetlanda ett projekt med läxhjälpsinsatser 

på Kantarellvägen 30, där föreningen hyr en lägenhet av Witalabostäder AB för ändamålet.  

I läxhjälpsinsatsen deltog under våren 2017 i genomsnitt 19 elever per tillfälle och under 

hösten 29 elever per tillfälle. Under 2017 arrangerade Rädda Barnen 28 tillfällen men läxhjälp. 

Ansvarig för läxhjälpsinsatsen är Evelyn Nilsson. 

Rädda Barnen önskar fortsätta med läxhjälpen och ansöker därför om bidrag från kommunen 

motsvarande lokalhyra och elkostnader för kalenderåren 2017 och 2018 med 69 600 kr per år, 

totalt 139 200 kr.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 45 936 kr till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Rädda Barnens läxhjälpsprojekt.  

 

På grund av jäv deltar inte Viveka Jarflod (V) i handläggningen av detta ärende. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonom 

Rädda Barnen  
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§ 73     Dnr: 2018BOU1303 

Systematiskt kvalitetsarbete, Fokusområde demokrati och 
värdegrund 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av fokusområde demokrati och värdegrund godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förskolan, grundskolan, har nu genomfört fokusområde Demokrati och värdegrund i det 

systematiska kvalitetsarbetet.   

Förskola och grundskola har gjort sin utvärdering av fokusområdet utifrån den modell som är 

implementerad i Hypergene.  

Förbättringsåtgärder som lyfts fram från verksamheterna till huvudmannen är bland annat 

arbetsbelastningen för förskolechefer och rektorer, vikten av goda och ändamålsenliga lokaler 

för förskola och skola samt rekrytering. 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Redovisningen av fokusområde demokrati och värdegrund godkänns.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Systematiskt kvalitetsarbete, Fokusområde demokrati och värdegrund 
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§ 74  

Övrigt 


