
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammansträdesal, Stadshuset, kl. 13.30 till 17.06 

Beslutande Douglas Thor (M), Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Patrik 
Karlsson (VF), Mikael Hahn (S), Pia Fälth (SD), Malin Brihall (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Veronica Larsdotter Ek (S), Mikael Engström (S) 

Övriga deltagare Marie-Louise Sollin (KD), Carina Wall (M), Anna Sognefur (VF), Jonna 
Andreasen (SD), Viveka Jarflod (V) 

Henrik Wågesson, skolchef 
Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 
Ann Ljungström, chef resurscentrum § del av 107 
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § del av 107, § 108 
Eva Svensson, ekonom § 111 
Mikael Linden, rektor§ 114 
Jenny Lindahl, skolkurator§ 114 

Utses att justera Douglas Thor 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet 2019-11-11 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 103-114 

Jonas Gunnarsson 

Ordförande 

Mikael Hahn 

Justeringsperson 

Douglas Thor 

Anslag av protokollet 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2019-11-11 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-12-02 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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SammanträdesprotokolI 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Föredragningslista 

Val av justerare 

Fastställande av dagordning 

Meddelanden 

Rapport från kontaktpolitiker 

Information från förvaltningen 

Förändrade villkor för godkännande för fristående 
förskolor i enskild regi samt beviljande av bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Avgift för ansökan om godkännande att starta 
fristående förskola 

Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 

Budget2020 

Barn- och utbildningsnämndens mål 

Revidering av riktlinjer för skolval 

Avstängning enligt skollagen 5 kap 17 § 

2019/2128 

2019/2139 

2019/2177 

2019/2331 

2019/2289 

2019/2190 

2019/2217 

3 

4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

11 

12 

13 -

14 

15 

16 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdes protokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 103 Ärendenr 

Val av justerare 

Beslut 

Douglas Thor (M) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämndenfS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 104 Ärendenr 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokol I 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Samma nträdesdatu m 

2019-11-05 

§ 105 Ärendenr 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av delgivningarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering, ärendenr: 2019/2300, 2019/2302, 2019/2304, 2019/2305, 
2019/2307. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2019/2278, 2019/2253, 

2019/2309, 2019/2310,2019/2311. 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2019-10-02 § 125 Bokslutsprognos per den 31 augusti 
2019. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 106 Ärendenr 

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 

Pia Fälth (SD) redovisar från verksamhetsbesök på Nye skola. 

Malin Brihall (VF), Andreas Elamsson (C) och Mikael Hahn (S) redovisar från verksamhetsbesök 
på Withalaskolan. 

Andreas Elamsson (C) redovisar från verksamhetsbesök på grundsärskolan. 

Mikael Hahn (S) redovisar från verksamhetsbesök på Njudungsgymnasiet. 

Veronika Larsdotter Ek (S), Carina Wall (M) och Pia Fälth (SD) redovisar från verksamhetsök på 

Korsberga, Ramkvilla och Bäckseda skolor. 

Jonna Andreasen (SD) redovisar från verksamhetsbesök på Kvillsfors, Ekenässjön och Björkö 

skolor. 

Ingemar Sturesson (KD) och Mikael Engström (S) redovisar från verksamhetsbesök på 

Norrgårdsskolan. 

Mikael Engström {S) redovisar från verksamhetsbesök på Mogärde och Tomaslundsskolan. 

Anna Sognefur {VF) redovisar från verksamhetsbesök på Myresjö och Landsbro F-6 skolor. 

Viveka Jarflod {V) och Carina Wall (M) redovisar från verksamhetsbesök på musikskolan 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammant rädesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 107 Ärendenr 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Förskolebuss 

Förskolebuss är en mobil förskola där verksamheten bedrivs i en buss. Verksamheten kan 

bedrivas som ett komplement till fast förskola eller en egen avdelning som helt utgår från 

bussen. Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola informerar om konceptet med 

förskolebussar. 

Resurscentrum 

Ann Ljungström, verksamhetschef för resurscentrum informerar om resurscentrums 

verksamheter, Centrala elevhälsan, Komback, Navet och Familjecentralen öppna förskolan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesdatu m 

2019-11-05 

§ 108 Ärendenr BU 2019/2128 

Förändrade villkor för godkännande för fristående förskolor i 

enskild regi samt beviljande av bidrag för pedagogisk omsorg i 

enskild regi. 

Beslut 

Reviderade villkor för godkännande av fristående förskola i enskild regi godkänns, med 

ändringen att rutiner för barnsäkerhet ska vara dokumenterade. Dom reviderade villkoren och 

börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Reviderade villkor för beviljande av bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi godkänns och 

börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Reviderade villkor används som underlag vid tillsyn av tidigare beviljade godkännanden av 

fristående förskolor och tidigare beviljade bidrag för pedagogisk omsorg. 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. 

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter 
i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor De skärpta kraven omfattar dock 

inte pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av 

sådan verksamhet i enskild regi. 

Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om godkännande 

av fristående förskolor. 

Beslutsunderlag 

Villkor för godkännande av fristående förskola i enskild regi 

Villkor för rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Reviderade villkor för godkännande av fristående förskola i enskild regi godkänns och börjar 

gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Reviderade villkor för beviljande av bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi godkänns och 

börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Reviderade villkor används som underlag vid tillsyn av tidigare beviljade godkännanden av 

fristående förskolor och tidigare beviljade bidrag för pedagogisk omsorg. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden fS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Fort§ 108 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef för förskolan. 

Just sign Utdragsbestyrka n 
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------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 109 Ärendenr BU 2019/2139 

Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående 
förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift 

på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående förskola och fritidshem 
samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800) för tillstånd för 
att få bedriva enskild verksamhet inom skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1 
januari 2019 och innebär krav på att enskilda verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara 
insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). 

I den nya lagen ges kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av nyetablering och 
utökning av enskild verksamhet (förskola och fritidshem). Avgiften ska enligt kommunallagen 
basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som 
ärendeberedningen kräver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Avgifter för ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller 
fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift 
på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående förskola och fritidshem 
samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Verksamhetschef förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden tS Vetlanda 
Samma nträdesdatu m 

2019-11-05 

§110 Ärendenr BU 2019/2177 

Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 

Beslut 

Yttrandet godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010 och ska aktualitetsprövas under 
innevarande mandatperiod. Samtliga förvaltningar och bolag ska ta ställning till om de mål 
som gäller är aktuella. Förvaltningens ståndpunkt är att nu gällande mål i översiktsplanen 
fortfarande är aktuella för förvaltningens planering av förskolor och skolor. 

Beslutsunderlag 

Yttrande angående aktualitetsprövning av kommunens Översiktsplan. 

Arbetsutskottets fö, s;ag till barn- och utbildningsnämnden 

Yttrandet godkänns. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 111 Ärendenr BU 2019/2331 

Budget 2020 

Beslut 

Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i juni beslutat om barn- och utbildningsnämndens budgetram för 

2020 med 554 610 tkr. 

Förslag till detaljbudget 2020 för barn- och utbildningsnämnden är framtagen. Budgeten 
fördelas på förvaltningsövergripande budget, central ledningsorganisation samt utfördelad 

budget direkt till verksamheterna. 

För att få budgeten i balans då barn- och utbildningsnämnden inte fått täckning för ökade 
barn- och elevantal behöver kostnaderna minskas med cirka 5 000 tkr. En minskning har 
därför gjorts av barn- och elevpengen på 1,5 %. Skolchef Henrik Wågesson går igenom 
kostnader och differenser för de olika verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Budget för barn- och utbildningsnämnden 2020 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2020 godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 112 Ärendenr BU 2019/2289 

Barn- och utbildningsnämndens mål 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens mål fastställs för 2020-2023 med följande tillägg: 

Under rubriken "Barn och elevers rätt till lärande och utveckling" kompletteras befintliga mål 

med ett tredje mål enligt följande: 

• Elevers icke påverkbara förhållanden som kön och socialbakgrund ska minska som 
faktorer för kunskapsresultatet. 

Under rubriken "Barn och elevers rätt till lärande och utveckling" skrivs tredje målet om enligt 
följande: 

• Barn och elever stimuleras och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

Samt att kravet gällande årlig uppdatering av den digitala handlingsplanen stryks. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 mål och budget 2020-2022 inklusive vision 
samt investeringsplan 2020-2024 för Vetlanda kommun. I mål och budgetdokumntet 
redovisas de fyra fullmäktigemålen för mandatperioden. 

30 000 invånare år 2030 
Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela 
kommunen. 

2 Service i toppklass 
I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra 
högsta nivå. 

3 Hållbarhet i alla led 
I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet. 

4 Nytänkande och livslångt lärande 
I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en 
kultur som präglas av nytänkande. 

Fullmäktigemålen ska vara ledande för arbetet med nämndens mål för mandatperioden. 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utifrån nuvarande mål för barn- och 
utbildningsnämnden ta fram ett förslag på mål för nämndes mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2023. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Fort§ 112 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Skolchef och verksamhetsutvecklare får i uppdrag att revidera förslaget till mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020-2023 utefter arbetsutskottets diskussioner och förslag till 
ändringar. Ärendet lämnas därför utan förslag till barn- och utbildningsnämnden. 

Yrkanden 

Douglas Thor (M) föreslår att barn- och utbildningsnämndens mål fastställs för 2020-2023 
med följande tillägg av mål under rubriken "Barn och elevers rätt till lärande och utveckling" 

• Elevers icke påverkbara faktorer som kön och socialbakgrund ska minska som faktorer för 
kunskapsresultatet. 

Samt att kravet gällande årlig uppdatering av den digitala handlingsplanen stryks. 

Ingemar Sturesson (KD) föreslår att tredje målet under rubriken " Barn och elevers rätt till 

lärande och utveckling" skrivs om enligt följande: 

• Barn och elever stimuleras och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammant rädesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesdatu m 

2019-11-05 

§ 113 Ärendenr BU 2019/2190 

Revidering av riktlinjer för skolval 

Beslut 

Reviderade riktlinjer för skolval i Vetlanda kommun antas. Riktlinjerna börjar gälla från och 
med 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 

Utifrån erfarenheter efter skolvalet 2019, har förvaltningen sett behovet att förtydliga vissa 
delar i nuvarande riktlinjer gällande skolval i Vetlanda kommun. 

Förtydligandena gäller: 

• vad som avses med barnets folkbokföringsadress vid skolval. 

• vad som gäller vid inflyttning till och inom kommunen i anslutning till skolval. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Reviderade riktlinjer för skolval i Vetlanda kommun antas. Riktlinjerna börjar gälla från och 
med 2020-01-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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-----------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämndenrs Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

§ 114 Ärendenr BU 2019/2217 

Avstängning enligt skollagen 5 kap 17 § 

Beslut 

Rektors avstängning av NN från Njudungsgymnasiet från och med 2019-09-27 till 2019-10-09 

samt 2019-10-18 till 2019-11-05 utifrån skollagens S kap 17 § första stycket punkt två och fyra 
godkänns. 

Rektors avstängning av NN från praktiska moment i undervisningen under perioden 2019-10-

16 till 2019-10-17 utifrån skollagens S kap 19 § godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Skolan har vid upprepade tillfällen träffat NN avseende beteende som påverkar trygghet och 
studiero för andra elever negativt på Njudungsgymnasiet. Efter utredning av skolan i enlighet 

med S kap 9 § i skollagen, har rektor beslutat om avstängning enligt S kap 17 § första stycket 

punkt två och fyra gällande andra elevers trygghet och studiero. 

Sedan ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har rektor 

beslutat om avstängning för NN ytterligare en gång under perioden 2019-10-18 till 2019-11-05 
utifrån skollagens S kap 17 § första stycket punkt två och fyra samt en avstängning från 
praktiska moment i undervisningen under perioden 2019-10-16 till 2019-10-17 utifrån 

skollagens S kap 19 §. 

Beslutsunderlag 

Beslut om avstängning från gymnasieskolan. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Rektors avstängning av NN från Njudungsgymnasiet från och med 2019-09-27 till 2019-10-09 

godkänns. 

Beslutet skickas till 

Rektor 

Just sign Utdragsbestyrkan 


