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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-04

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid KS-salen, kl. 13.30 till 17.20 

Beslutande Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Jonna Andreasen-Fälth (SD), 
Patrik Karlsson (VF), Mikael Hahn (S), Björn Engström (M), Agneta Lindberg 
(S), Malin Brihall (VF), Madelene Kohut (S) 

Tjänstgörande ersättare Carina Wall (M), Anna Sognefur (VF), Christina Moths (C), Mikael Engström (S) 

Övriga deltagare Jennie Elmersson (SD) 

Henrik Wågesson, skolchef  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Anders Dahlén, projektledare § 73 

Britta Utter, verksamhetschef F-6 § 74 

Ann Ljungström, verksamhetschef 7-9 § 74 

Mikael Porss, verksamhetsutvecklare grundskolan § 74 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola §§ 76-79 

Linda Norén, handläggare barnomsorg §§ 76-79 

Eva Svensson, ekonom §§ 80-81 

Utses att justera Jonna Andreasen-Fälth  

Justeringens plats och 
tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-10-10 

Sekreterare 

 

Paragrafer 68-81 
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Sammanträdesdatum
2022-10-04

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-10-11 

Datum när anslaget tas bort: 2022-11-01 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 68 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Jonna Andreasen-Fälth väljs till justerare. 
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§ 69 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 70 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om mottagande och antagning av elev till kommunal vuxenutbildning, ärendenr: 
2022/1591. 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/1638, 2022/1639, 
2022/1640, 2022/1641, 2022/1642, 2022/1643. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/1456, 2022/1458, 
2022/1459, 2022/1460, 2022/1461, 2022/1462, 2022/1463, 2022/1465, 2022/1466, 
2022/1467, 2022/1503, 2022/1504, 2022/1505, 2022/1506, 2022/1507, 2022/1508, 
2022/1509, 2022/1611, 2022/1612, 2022/1613, 2022/1614, 2022/1615, 2022/1616, 
2022/1617, 2022/1618, 2022/1623, 2022/1624, 2022/1625, 2022/1626, 2022/1627, 
2022/1628, 2022/1629, 2022/1630, 2022/1631, 2022/1632, 2022/1633, 2022/1634, 
2022/1635, 2022/1636. 
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§ 71 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts i verksamheterna. 
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2022-10-04

§ 72 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Måndagen den 3 oktober var kultur- och fritidsförvaltningen tvungna att stänga simhallen i 
Myresjö på grund av allvarliga skador i konstruktionen runt bassängerna. 

Skolan har simundervisning både i Vetlanda och i Myresjö, vilken nu behöver lösas på annat 
sätt. All simundervisning i Myresjö är stoppad. Den planerade simundervisningen i Vetlanda 
badhus fortsätter som vanligt. Förvaltningen arbetar nu med att hitta andra lösningar. 
Förvaltningens förhoppning är att det ska finnas en klar lösning efter höstlovet.  
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§ 73 Ärendenr   

Vetlanda – bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva 
och bo på! 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Anders Dahlén informerar om projektet ”Vetlanda – bästa platsen för barn och 
unga att växa upp, leva och bo på!”  

Projektet riktar sig i första hand mot barn och unga 0–16 år som behöver stöd eller riskerar att 
behöva stöd med att fullföljda studier, bli fysiskt aktiva och en god psykisk hälsa. 

Projektets uppdrag är att ta fram nya sätt att samarbeta och nya förebyggande arbetssätt. 
Projektet syftar ytterst till att förbättra barn och ungas hälsa i Vetlanda samt att öka andelen 
barn som avslutar grundskolan med godkända betyg. 

Projektet är en del av kommunens strategiska arbete med social hållbarhet utifrån kommunen 
vision, kommunens riktning den hållbart växande kommunen samt kommunfullmäktiges mål 
hållbart i alla led. 

Projektet är även kopplat till folkhälsopolicyn för Vetlanda kommun där barn och ungas 
uppväxtvillkor är ett prioriterat område. 
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§ 74 Ärendenr BU 2022/1578 

Grundskolans resultat 21/22 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Britta Utter, grundskolechef F-6, Ann Ljungström, verksamhetschef 7-9 samt Mikael Porss, 
verksamhetsutvecklare går igenom kunskapsresultaten för grundskolan årskurs 6 och 9 läsåret 
2021/22. 

Beslutsunderlag 
Redovisning grundskolan, Fokusområde C lärande och kunskaper. 
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§ 75 Ärendenr BU 2022/1474 

Faktorer/Nyckeltal budget 2023 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Inför budgetarbetet 2023 har förvaltningen tagit fram nivån på de nyckeltalsantaganden som 
kommer vara styrande i budgetarbetet. Nyckeltalen styr hur fördelningen av budgeten görs 
mellan verksamheterna.   

Beslutsunderlag 
Nyckeltalsantagande 2023. 
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§ 76 Ärendenr BU 2022/1452 

Gemensam kö och placeringsrutin för förskola och pedagogisk 
omsorg 

Beslut 
Ärendet återemitteras till förvaltningen för komplettering gällande ekonomiska konsekvenser. 
Ärendet ska även kompletteras med en barnkonsekvensanalys. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan och placering till förskola och pedagogisk omsorg ska följa samma rutiner och regler, 
oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller fristående regi. Det innebär att ansökan och 
placering till förskola eller pedagogisk omsorg sker på samma sätt oavsett om verksamheten 
drivs i kommunal eller fristående regi.  

Kommunens ansvar att erbjuda plats i förskoleverksamhet förutsätter att det finns möjligheter 
att följa barnomsorgsbehovet och att de barn som har rätt till plats erbjuds sådan enligt 
skollagens krav. I dagsläget saknas det eftersom det finns verksamheter som hanterar sin egen 
kö och placeringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gemensam kö och placeringsrutin för förskola och pedagogisk omsorg.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vetlanda kommun inrättar gemensam kö och placeringsrutin för kommunala och fristående 
verksamheter från och med 1 juli 2023. 

 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för förskolan. 

11



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-04

§ 77 Ärendenr BU 2022/1453 

Allmän förskola, villkor 

Beslut 
Allmän förskola erbjuds under tre dagar per vecka, fem timmar per dag, lunch ingår. Undantag 
kan beslutas av respektive rektor efter samråd med vårdnadshavare och efter förskolans 
förutsättningar. 

Ärendebeskrivning 
För att bättre tillgodose barns behov av kontinuitet och kvalitet i undervisningen föreslås att 
allmän förskola erbjuds tre dagar per vecka, fem timmar per dag, motsvarande 525 timmar 
per läsår och att barnen serveras lunch. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmän förskola, villkor 

Checklista barnrättsperspektiv 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens föreslås besluta att allmän förskola erbjuds under tre dagar 
per vecka, fem timmar per dag och att lunch ingår. Undantag kan beslutas av respektive rektor 
efter samråd med vårdnadshavare och efter förskolans förutsättningar. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Handläggare barnomsorg 
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§ 78 Ärendenr BU 2022/1454 

Avgifter inom barnomsorgen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens förslår kommunfullmäktige fastställa att avgiftsreduceringen 
för allmän förskola fördelas över årets 12 månader från och med 1 september 2023.   

Ärendebeskrivning 
För att få en ökad tydlighet i skillnaden mellan placering enligt allmän förskola och ordinarie 
förskola, föreslår förvaltningen en ny utformning av avgifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Avgifter inom barnomsorgen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige fastställa att avgiftsreduceringen 
för allmän förskola fördelas över årets 12 månader från och med 1 september 2023.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Verksamhetschef förskola 

Handläggare barnomsorg 
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§ 79 Ärendenr BU 2022/1468 

Förskolans platsbehov i kommunens mindre orter inför 2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga hyresavtal för paviljonger vid 
Skogsbackens förskola, Holsby förskola samt Korsberga förskola till och med 2024-06-30. 
Därefter ska en ny bedömning av det fortsatta behovet ske. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare befolkningsprognos har visat att antalet barn i förskoleområdena 
Ekenässjön/Björköby, Holsby samt Korsberga/Bäckaby minskar, varför bedömningen har varit 
att en avveckling av paviljonger är möjlig. Aktuell prognos visar dock stor osäkerhet om det är 
möjligt att avveckla dessa enligt plan 2023.  

Beslutsunderlag 
Förskolans platsbehov i kommunens mindre orter inför 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att förlänga hyresavtal för paviljonger vid 
Skogsbackens förskola, Holsby förskola samt Korsberga förskola till och med 2024-06-30. 
Därefter ska en ny bedömning av det fortsatta behovet ske. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 
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§ 80 Ärendenr BU 2022/1464 

Prognos augusti 2022 Barn- och utbildningsnämnd 

Beslut 
Prognos per augusti 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos per augusti visar en avvikelse mot budget på -3 000 
tkr. Det är 1 700 tkr sämre jämfört med föregående prognos. Det prognostiserade 
underskottet förklaras främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än 
budgeterat. 

Beslutsunderlag 
Prognos augusti 2022 Barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Prognos per augusti 2022 godkänns.  
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§ 81 Ärendenr BU 2022/1472 

Delårsbokslut per 2022-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Delårsbokslutet godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut visar en avvikelse mot budget på -3 000 tkr. Det 
är 1 700 tkr sämre jämfört med prognosen i april. Det prognostiserade underskottet förklaras 
främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än budgeterat. 

Medborgarundersökning visar att medborgarna i Vetlanda är nöjda med samtliga delar av våra 
verksamheter, från förskola till vuxenutbildning. Att kommunen har satsat på lokaler både 
inom skola och förskola gör att kommunen har bättre förutsättningar att bli än mer attraktiva. 
Att erbjuda bra förskola och skola en faktor som göra att fler barnfamiljer väljer att bosätta sig 
I Vetlanda och därmed bidrar till att Vetlanda kan bli 30 000 tusen invånare 2030. 

Vuxenutbildning har fler som läser eftergymnasiala utbildningar och med satsningen på 
teknikens hus kommer det skapas ännu bättre förutsättningar att läsa på hemmaplan. 

Förvaltningen har fått bättre resultat på medarbetarundersökningen årligen, fler behöriga 
lärare och ett mer attraktivt löneläge har gjort att vi uppnått våra egna mål om attraktiv 
arbetsgivare. 

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut per 2022-08-31 Barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Delårsbokslutet godkänns. 
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