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§ 23 Ärendenr 

Val av justerare 

Beslut 
Lena Furuskog väljs till justerare. 
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§ 24 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 25 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2023/382, 2023/381, 
2023/390, 2023/339, 2023/341, 2023/343, 2023/346, 2023/347, 2023/353, 2023/378, 
2023/349, 2023/351, 2023/391, 2023/507, 2023/508, 2023/509. 

Anställning av obehörig förskollärare, ärendenr: 2023/453 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2023/301, 2023/308, 2023/309, 
2023/310, 2023/303, 2023/319, 2023/313, 2023/318, 2023/320, 2023/335, 2023/336, 
2023/359, 2023/374, 2023/465, 2023/466, 2023/500, 2023/501, 2023/502, 2023/503, 
2023/504, 2023/511, 2023/529, 2023/530, 2023/532, 2023/567, 2023/528, 2023/566, 
2023/568, 2023/531, 2023/569, 2023/570, 2023/571. 

Beslut KF 2023-02-22 Svar på motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning. 

Beslut KF 2023-02-22 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslut KS 2023-02-01 Finansiering av fortsatt projektering och utveckling av Hitech. 
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§ 26 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Den interna politikerutbildningen för barn- och utbildningsnämnden kommer vara torsdagen 
den 30 mars, på Mogärdeskolan. Kallelse kommer att skickas ut i Netpublicator under vecka 
11. 
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§ 27 Ärendenr   

Lokalanalys 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman redovisar pågående byggnationer och renoveringar av 
skollokaler samt planerade byggnationer och renoveringar.  
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§ 28 Ärendenr   

Utredning av förvaltningens administration och 
utvecklingsorganisation 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Jonas Gunnarsson redogör för hur arbetet med utredningen av administration och 
utvecklingsorganisationen fortlöper. Utredningen görs av konsultfirman Public Partner. 
Utredningens slutrapport har nu överlämnats till förvaltningen. Förvaltningen kommer nu gå 
igenom rapporten och de rekommendationer som Public Partner har gjort gällande  
administration och utvecklingsorganisationen.    
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§ 29 Ärendenr BU 2022/1169 

Kvalitetsgranskning Ramkvilla skola 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av hur Vetlanda kommun och 
Ramkvilla skolas rektor arbetar för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare. Som 
behörig lärare räknas den lärare som är legitimerad och undervisar i de ämnen, årskurser och 
skolformer som hen är behörig i. Det som granskas och bedöms är det arbete huvudmannen 
och rektorn bedriver. Resultatet av arbetet omfattas inte av granskningen. 

Granskningen omfattar både huvudmannens övergripande arbete och rektorns arbete vid den 
utvalda skolenheten.   

Skolenheten som ingår i granskningen har valts ut utifrån att de enligt Skolverkets officiella 
statistik under den senaste femårsperioden har haft en lägre andel legitimerade lärare som 
undervisar i minst ett ämne som de är behöriga i än motsvarande andel för riket som helhet. 

Beslutsunderlag 
Beslut, efter kvalitetsgranskning av huvudmannens och rektorns arbete för att fler elever ska 
få undervisning av behöriga lärare i Vetlanda kommun med särskilt fokus på Ramkvilla skola. 
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§ 30 Ärendenr BU 2022/1268 

Beslut från Skolinspektionen 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning vid Njudungsgymnasiet 
4. Granskningen genomfördes under våren 2022. 

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för skolenheten 
som angetts i beslut den 28 juni 2022. Utvecklingsområdena var, rektors ledarskap, 
undervisning samt bedömning och betygssättning. 

Barn- och utbildningsnämnden (Huvudmannen) har påbörjat ett arbete som ligger i linje med 
Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. 
Därmed har Skolinspektionen beslutat att avsluta granskningen. 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsbeslut, efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Njudungsgymnasiet 4 i Vetlanda 
kommun. 
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§ 31 Ärendenr BU 2023/464 

Bokslut 2022 

Beslut 
Bokslutet 2022 med kommentarer godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2022 ett underskott mot budget på -5 437 tkr. 

Förskoleverksamheten har ett utfall som är 3 100 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna 
gällande barnomsorgsavgifter har varit högre samt bidragen till privata utförare blivit lägre på 
grund av färre barn. Förskolan i kommunal regi redovisar ett +/- 0 resultat. 

Grundskola, fritidshem och förskoleklass har ett utfall på -3 400 tkr mot budget. Kostnaderna 
gällande de interkommunala ersättningarna samt bidrag till privata friskolor har ökat med 1 
400 tkr till följd av bland annat fler barn på Vetlanda friskola. Kostnaderna i den kommunala 
grundskolan är 2 000 tkr högre i förhållande till budget. Elever med komplexa behov 
(medicinska/psykologiska och sociala) har ökat och extra stöd har behövts tillsättas på vissa 
skolor. 

Den gymnasiala verksamheten redovisar ett utfall på -5 900 tkr. Nettoeffekten på de 
interkommunala ersättningarna är 3 000 tkr sämre än budget. Det är till största del intäkterna 
som är mindre än förväntat. Det är något fler elever på dyrare program som studerar i andra 
kommuner men framför allt färre elever till Vetlanda kommun under höstterminen. Den 
kommunala gymnasieverksamheten redovisar ett resultat på -2 900 tkr i förhållande till 
budget. Resultatet förklaras av högre driftskostnader på yrkesprogrammen samt mindre 
statsbidrag än budgeterat på bland annat lärlingsprogrammet. 

Särskolan överstiger budget något till följd av ökat behov främst under höstterminen.  

Vuxenutbildningen redovisar ett utfall på -2 000 tkr i förhållande till budget. Kostnaderna för 
köp av utbildning samt personalkostnader är högre än budget främst under vårterminen. 
Statsbidrag gällande yrkesvuxutbildning utföll lägre än förväntat. 

Resurscentrum redovisar ett överskott mot budget på 1 400 tkr. Det är en följd av vakant 
kuratorstjänst under vårterminen, minskade lönekostnader på Komback och skolhälsovården 
samt ökat statsbidrag inom elevhälsan.  

Kostnaderna för skolskjutsen har ökat under året och överstiger budget med 2 600 tkr. 
Förklaringen är till största del ökade drivmedelskostnader samt ökade turer. 

Den centrala ledningsorganisationen redovisar ett överskott på 2 200 tkr. Överskottet är en 
följd av vakant rektorstjänst del av året i grundskolan, ej tillsatt tjänst utvecklingsstrateg under 
våren, sjukskrivningar samt föräldraledighet. 

Central administrationen visar ett utfall som är 760 tkr bättre än budgeterat. Överskottet 
beror till största del på att statsbidrag från Skolverket utföll högre än förväntat. Barn- och 
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utbildningsnämndens investeringar för 2022 redovisar ett överskott i förhållande till budget 
på 5 934 tkr. Överskottet beror till största del på skolprojekt vilka blivit försenade och kommer 
flyttas över till 2023. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2022 Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Bokslutet 2022 med kommentarer godkänns.  

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 

12



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-07

§ 32 Ärendenr BU 20223/512 

Budgetäskande 2024 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska en ramökning på 23 450 tkr för budget 2024. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat rambehov på 23 450 tkr relaterat bland annat till 
Vetlanda kommuns demografiska utveckling samt för att säkerställa att dess verksamheter 
kan uppfyller de krav som ställs på dem utifrån kommunala och statliga mål. 

Beslutsunderlag 
Rambehov för 2024 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska en ramökning på 23 450 tkr för budget 2024. 

Yrkanden 
Daniel Berner tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Skolchef  

Ekonom 
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§ 33 Ärendenr BU 2022/440 

Granskning av Systematisk arbetsmiljö inom Barn- och 
utbildningsnämnden - 2022 

Beslut 
Att yttrandet angående granskning av systematisk arbetsmiljö inom barn- och 
utbildningsnämnden – 2022 överlämnas till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Revisionsfirman Deloitte AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda 
kommun gjort en granskning av organisatorisk och social arbetsmiljö inom barn- och 
utbildningsnämnden. Granskningsrapporten har överlämnats till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.  

I sin granskning finner revisorerna att barn- och utbildningsnämnden till viss del säkerställt ett 
tillfredsställande arbete med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön utifrån lagstiftning 
och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer.  

Beslutsunderlag 
Organisatorisk och social arbetsmiljö inom barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun. 

Yttrande till kommunrevision angående granskning av organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Förslag till beslut 
Ordförande Annelie Andersson föreslår att yttrandet överlämnas till revisionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 34 Ärendenr BU 2023/363 

Revidering av delegationsförteckning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Reviderad delegationsförteckning för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom komvux får huvudmannen eller rektorn 
besluta att helt eller delvis stänga av en elev om: 

1. eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara 
hotad 

2. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av 
elevens måluppfyllelse och kunskaper, genom exempelvis fusk 

3. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande 

4. eleven utsätter någon annan elev eller exempelvis personal för kränkande behandling 

5. eleven kan antas ha begått en brottslig handling inom skolans område, eller 

6. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. 

Rektorn får inte delegera ett beslut om avstängning till någon annan. Beslutet ska 
dokumenteras skriftligt. Huvudmannen eller rektorn får besluta att ett beslut om avstängning 
ska gälla omedelbart. 

I den tidigare lagregleringen fick rektor endast stänga av en elev om denna agerade på ett 
sådant sätt att andra elever eller personalens säkerhet bedömdes vara hotad eller att elevens 
uppförande inverkade negativt på övriga elevers trygghet.  

Rektors avstängning gällde bara fram till att huvudmannen kunde pröva avstängningen. 

Nu har lagstiftningen ändrats gällande rektors möjligheter till avstängning i de frivilliga 
skolformerna. Rektor kan nu stänga av en elev upp till två veckor per kalenderhalvår samt att 
rektor har rätt att fatta beslut om avstängning för samtliga sex punkter.  

Därmed behöver delegationsordningen revideras för att klargöra att rektor nu har denna 
möjlighet.  

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsförteckning 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Reviderad delegationsförteckning för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Informationssekreterare 
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§ 35 Ärendenr BU 2023/5 

Remiss av SOU, Statens ansvar för skolan - ett besluts- och 
kunskapsunderlag 

Beslut 
Remissvaret till utbildningsdepartementet gällande Statens ansvar för skolan- ett besluts- och 
kunskapsunderlag godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har blivit inbjudna att vara remissinstans på regeringens remiss av SOU, 
Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag. I remissen ligger att regeringen 
vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan (U 2020:07) har haft i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap eller stärkt 
statligt ansvar för skolan. I utredningen har alla skolformer utom förskolan ingått. Även 
fritidshemmet, som inte är en skolform, har ingått. För förskolan har uppdraget varit att 
analysera vilka konsekvenser det skulle få om huvudmannaskapet för den skolformen är 
oförändrat medan övriga skolformer får ett statligt huvudmannaskap.  

Utredningen beskriver två alternativ för att utveckla ett nytt skolsystem. 

Alternativ1 – ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan 

Alternativ 2 – ett system där staten förstärker sitt ansvar men utan att ta över 
huvudmannaskapet förs skolan 

Skolchefen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utformat ett 
förslag till remissvar.   

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan – ett beslut och kunskapsunderlag. 

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag, SOU 
2022:53  

Förslag, remissvar på SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan – ett beslut och 
kunskapsunderlag. 

Arbetsutskottets beslut 
Skolchef får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 mars, ta 
fram ett förslag till remissvar där alternativ två förordas. 
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Yrkanden 
Ordförande Annelie Andersson föreslår att remissvaret godkänns.  

Daniel Berner tillstyrker förslaget 

Beslutet skickas till 
Skolchef  
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§ 36 Ärendenr BU 2023/468 

Revidering kontaktpolitiker 

Beslut 
Den reviderade listan på kontaktpolitiker godkänns med följande ändringar: 

Agneta Lindberg (S) blir kontaktpolitiker på skolorna: Landsbro 7-9, Myresjö skola samt 
Landsbro skola F-6. 

Anna Sognefur (VF) blir kontaktpolitiker på skolorna: Korsberga skola, Ramkvilla skola samt 
Bäckseda skola. 

Agneta Lindberg (S) blir kontaktpolitiker på förskolorna: Vildvinet, Vilan samt den kommunala 
pedagogiska omsorgen.  

Lena Furuskog (VF) stryks som kontaktpolitiker för förskolorna: Vildvinet, Vilan samt den 
kommunala pedagogiska omsorgen.   

Ärendebeskrivning 
Då barn- och utbildningsnämnden efter valet 2022 har fått en del nya ledamöter och 
ersättare. Har förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad lista på kontaktpolitiker för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Kontaktpolitiker barn- och utbildningsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att den reviderade listan på kontaktpolitiker godkänns. 

Beslutet skickas till 
Rektorer 

Kommunikationssekreterare 
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