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Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 juni 2018 klockan 13.30 – 15.56 

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Agneta Lindberg (S) 

Mikael Engström (S) 

Patrik Karlsson (VF) 

Malin Brihall (VF) 

Douglas Thor (M) 

Monica Samuelsson (KD) 

Rune Solid (L) tjänstgörande ersättare 

Veronica Larsdotter Ek (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Pia Fälth (SD) 

Viveka Jarflord (V) 

Eva Gustafsson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Britt-Marie Johansson, utredare § del av 57  

Anders Blomqvist, ekonom § 58  

Björn Candestam, enhetschef § 59 

 

Utses att justera Douglas Thor (M) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet måndagen den 11 juni 2018 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 54 - 63  

Ordförande 

Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Douglas Thor (M) 
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Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-06-11 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-07-02 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 54  Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Douglas Thor (M) väljs till justerare. 
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§ 55  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Ökat behov av lokaler, Ekenässjöns skola F-6 

Yttrande över motion om heltidsmentorer 
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§ 56 

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:2018BOU0940, 2018BOU0929, 2018BOU0354, 2018BOU0359, 

2018BOU0861, 2018BOU0862, 2018BOU0863, 2018BOU0786, 2018BOU0785 

Beslut om placering i årskurs: DNR: 2018BOU0931, 2018BOU0932, 2018BOU0933, 

2018BOU0934, 2018BOU0935, 2018BOU0936, 2018BOU0937, 2018BOU0938, 2018BOU0873, 

2018BOU0779, 2018BOU0780, 2018BOU0781, 2018BOU0782, 2018BOU0783, 2018BOU0784 

Anställning av icke-legitimerad förskollärare högst ett år: DNR:2018BOU0943, 2018BOU0801, 

2018BOU0802 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: DNR: 2018BOU0974, 2018BOU0973, 

2018BOU0972, 2018BOU0971, 2018BOU0970, 2018BOU0969, 2018BOU0960, 2018BOU0957, 

2018BOU0959, 2018BOU0954, 2018BOU0955, 2018BOU0939, 2018BOU0945, 2018BOU0946, 

2018BOU0947, 2018BOU0948, 2018BOU0949, 2018BOU0950, 2018BOU0951, 2018BOU0952, 

2018BOU0953, 2018BOU0958, 2018BOU0789, 2018BOU0990 

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

2018BOU0788, 2018BOU0855  
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§ 57   

Information 

Rapport från kontaktpolitiker 

Monica Samuelsson (KD), Mikael Hahn (S) och Patrik Karlsson (VF) redovisar från 

verksamhetsbesök på Withalaskolan. 

Utredning särskilda undervisningsgrupper 

I arbetet med att utveckla grundskolornas lärmiljöer för alla elevers olikartade behov, 

framträdde tre grupper av elever där förvaltningen ansåg att en utredning behövde 

genomföras för att utreda hur skolan på bästa sätt kan möta dessa elever så att deras behov 

blir tillgodosedda. 

De tre grupperna som identifierades var: 

 Elever med autismspektrumtillstånd (AST) 

 Elever som har sociala svårigheter som resulterar i utåtagerande beteenden. 

 Elever som drabbats av psykisk ohälsa och i vissa fall hamnat i hemmasittarskap. 

 
Ett utredningsuppdrag formulerades avseende elever i särskilt stort behov av stöd. Uppdraget 
upphandlades och har utförs av Britt-Marie Johansson, Britt-Marie Skolutvecklare AB. 
Utredningen ska belysa vilka intentioner och behov som finns för hur skolan och 
socialförvaltningen tillsammans ska kunna skapa goda förutsättningar för lärande och 
utveckling för elever i särskilt stort behov av stöd inom ramen för särskilda 
undervisningsgrupper. 

Eva Gustafsson, skolchef och Britt-Marie Johansson, utredare redogör för informationen 

Förvaltningens information 

Under juni, kommer inspektörer från Skolinspektionen att besöka Vetlanda kommun och 

vuxenutbildningen för en tematisk kvalitetsgranskning. De granskar då flexibilitet och 

individanpassning för elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå. Granskningen berör framför allt följande två frågor: 

1. I vilken utsträckning skapar huvudmannen och rektor förutsättningar för att eleverna 

inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får en flexibel och individanpassad 

utbildning? 

2. I vilken utsträckning ger rektor förutsättningar för lärare i kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå att planera och genomföra en undervisning som är anpassad efter 

elevernas förutsättningar och behov? 

Heléne Jonsson avslutade sin tjänst som grundskolechef i Vetlanda kommun den 31 maj. 

Hennes ambition är att starta eget företag inom ledarskap och ledarskapsutveckling. 
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Rekrytering av ny grundskolechef kommer att påbörjas omgående. Ann Ljungström fortsätter 

som tf grundskolechef tills rekryteringen är avslutad och ny grundskolechef är på plats.  

Björn Candestam, enhetschef har fått i uppdrag att ta fram en lokalresursplan för 

grundskolan. Arbetet beräknas bli klart under senhösten 2018.  

KPMG har fått i uppdrag av Vetlanda kommuns förtroendevalda revisorer att granska 

måluppfyllelsen i grundskolan och kommunens arbete med kompetensutveckling samt sjuktal. 

Revisorerna kommer genomföra intervjuer med representanter för förvaltningen under 

augusti.   

Eva Gustafsson, skolchef redogör för informationen.  
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§ 58    Dnr: 2018BOU0881  

Bokslutsprognos per april 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslutsprognos till och med april 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognosen för mars visar på ett negativt resultat för nämnden på – 3 982 tkr, vilket är 

en förbättring med 524 tkr mot prognosen i februari. 

Större avvikelser redovisas inom förskolan, underskott på – 807 tkr, gymnasieskolan som 

redovisar ett underskott på – 1 393 tkr samt ett underskott på – 1 575 tkr för Navet. 

Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Bokslutsprognos till och med mars 2018 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Bokslutsprognos per april. 
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§ 59    Dnr: 2018BOU0983 

Ökat behov av lokaler Ekenässjöns skola F-6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ekenässjöns skola behöver ytterligare lokalyta till hösten -18 i form av 2 paviljonger för att 

klara av det ökade elevantalet. Behovet består av 2 klassrum med tillhörande grupprum och 

entréer, ett behov på ca 180m². Tekniska kontoret får i uppdrag att titta på lösningar för att 

behövliga lokalytor finns tillgängliga på Ekenässjöns skola senast till höstterminen 2018. 

Ärendebeskrivning 

Ökningen av antalet elever kommer två år för tidigt mot vad prognosen visade. Under två år 

har elevtalet stigit från 154 elever till över 200. Vi ser att antalet stiger för varje termin och 

klasserna börjar nu bli så stora att det blir svårt rent fysiskt att få plats. Beräknat enligt 

prognos var 187 elever först år 2020. Ekenässjöns skola har fått ett ökat tryck genom ökad 

inflyttning till orten och flyktingförläggningen som vi väntar ytterligare ökat tryck på i och med 

att flyktingförläggningar läggs ned i Pauliström och Landsbro.  Elevantalet blir så stort till 

hösten 2018 så att det inte inryms i nuvarande lokaler. Detta medför ett behov av ytterligare 2 

klassrum med grupprum och entréer. 

Björn Candestam, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ökat behov av lokaler, Ekenässjöns skola F-6. 

Beslut skickas till 

Tekniska kontoret 

Rektor Ekenässjöns skola 
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§ 60    Dnr: 2018BOU0941  

Yttrande över motion om heltidsmentorer 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skriva förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Andreas Bengtsson (M) in en motion om 

heltidsmentorer och med förslag att Vetlanda kommun utreder hur ett system med 

heltidsmentorer kan implementeras på högstadieskolor samt gymnasieskolan i Vetlanda 

kommun och att skolor och gymnasieprogram erbjuds att prova detta system med 

heltidsmentorer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna. 
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§ 61    Dnr: 2018BOU0878  

Bidrag till pedagogisk omsorg, Forma Omsorg AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att bevilja Forma utbildning AB bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 

augusti 2018.  

Beslutet avser rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. När enheter är aktuella inom 

huvudmannens ansvar, ska kompletterande ansökan gällande anställds namn, utbildning samt 

lokal lämnas in per enhet. Bidrag betalas ut efter att enheten har godkänts. 

Verksamhetens start måste ske inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  

Ärendebeskrivning 

Forma Omsorg AB med kontaktperson Andrea Hansson, pedagogisk chef, har inkommit med 

ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år, 

(bilaga). 

Verksamheten beräknas starta i augusti 2018. Samtliga begärda handlingar har inlämnats för 

ansökan om huvudmannens rätt till bidrag generellt. Kompletterande ansökan sker 

allteftersom enheter startas och personal anställs. I denna ansökan anges uppgifter om 

anställds namn, utbildning, adress, vilket bildar underlag för kommunens granskning av att 

enheten uppfyller kommunens villkor för bidrag till pedagogisk omsorg.  

Bidrag per placerat barn regleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda 

verksamheter (§ 34 2018-04-10 BUN). 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Forma utbildning AB bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 

augusti 2018.  

Beslutet avser rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. När enheter är aktuella inom 

huvudmannens ansvar, ska kompletterande ansökan gällande anställds namn, utbildning samt 

lokal lämnas in per enhet. Bidrag betalas ut efter att enheten har godkänts. 

Verksamhetens start måste ske inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Forma Omsorg AB 



 

Just sign. Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-05 12 (15) 

Fort § 61 

Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Forma Omsorg AB 

Beslutet skickas till 

Forma Omsorg AB. 

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 
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§ 62    Dnr: 2018BOU0879 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Hilda Karlsson, rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i 

enskild regi från och med 1 augusti 2018.  

Med hänvisning till att lokalen och utemiljön ska vara ändamålsenlig och säker ska fallskydd 

monteras vid garagenedfart innan bidrag utbetalas. 

Verksamhetens start måste ske 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 

i Vetlanda centralort, Ölandsgatan 1. (bilaga). 

Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta i 1 augusti 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). 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Hilda Karlsson, rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i 

enskild regi från och med 1 augusti 2018.  

Med hänvisning till att lokalen och utemiljön ska vara ändamålsenlig och säker ska fallskydd 

monteras vid garagenedfart innan bidrag utbetalas. 

Verksamhetens start måste ske inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tånghults barnomsorg. 

Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Tånghults barnomsorg. 

Beslutet skickas till  

Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg  
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Fort § 62 

 

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare 
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§ 63  

Övrigt 


