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Tjänstgörande ersättare: Marie-Louise Sollin (KD), Anna Sognefur (VF),

Övriga deltagare

Veronica Larsdotter Ek (S), Mikael Engström (S), Carina Wall (M), Christina
Moths (C), Jonna Andreasen (SD), Viveka Jarflod (V)
Henrik Wågesson, skolchef
Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 120
Ann Ljungström, verksamhetschef resurscentrum § 122
Anna Ullman, gymnasiechef §§ 123, 128–130
Eva Svensson, ekonom § 125
Henrik Bjarnbäck, bitr. Skolchef § 126

Utses att justera

Madelene Kohut

Justeringens plats och tid
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§ 115

Ärendenr

Val av justerare
Beslut
Madelene Kohut (S) väljs till justerare
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§ 116

Ärendenr

Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs.
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§ 117

Ärendenr Diarieenhet Dnr

Meddelanden
Beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen.
Övriga meddelanden
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2019/2360, 2019/2428,
2019/2429, 2019/2430, 2019/2452, 2019/2487, 2019/2454, 2019/2472, 2019/2471.
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§ 118

Ärendenr

Rapport från kontaktpolitiker
Christina Moths (C) och Anna Sognefur (VF) redovisar från verksamhetsbesök på Myresjö skola
och Landsbro skola F-6
Andreas Elamsson (C) och Christina Moths (C) redovisar från verksamhetsbesök på Landsbro
7–9.
Mikael Hahn (S) redovisar från möte med länets skolchefer och nämndpresidium i Habo.
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-12-03

§ 119

Ärendenr

Information från förvaltningen
Beslut
Informationen läggs till protokollet

Ärendebeskrivning
Rektorsförändringar i grundskolan
En översyn pågår när det gäller grundskolans ledningsorganisation. Syftet är att bland annat
att skapa rektorstjänster med ett lämpligt antal anställda och elever utifrån den
tjänstgöringsgrad rektor har, samt att öka det nära ledarskapet på skolor där en rektor i dag
har ansvar för flera skolor.
Med anledning av skolchefens beslut som förhandlats i FÖS (förvaltningsövergripande
samverkansgrupp) om delning så Landsbro F-6 och Myresjö F-6, Kvillsfors F-6 och Holsby F-6
samt Björkö F-6 samt Ekenässjön F-6 blivit egna rektorsområde med en egen rektor har
följande tjänster förhandlats och är klara för tillträde i januari.
Landsbro skola F-6

Helen Sjöberg rektor

Kvillsfors skolas F-6

Johan Frick rektor

Björkö skola F-6Johan Edenholm rektor
Ekenässjöns skola F-6

Torbjörn Stubbe rektor

När det gäller Holsby F-6 och Myresjö F-6 pågår rekrytering och dialoger.
Leif Pettersson som är rektor för Nye skola samt musikskolan, slutar i februari.
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§ 120

Ärendenr BU 2019/1775

Tånghults barnomsorg, ansökan om bidrag, Ekenässjön
Beslut
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Malmgatan 2 i Ekenässjön, rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 december 2019.
Verksamheten måste starta inom ett år efter beviljad ansökan, därefter förfaller beslutet.

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 NN, Malmgatan 2 i Ekenässjön (bilaga).

Beslutsunderlag
Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Tånghults barnomsorg.

Förslag till beslut
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Malmgatan 2 i Ekenässjön, rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 december 2019.
Verksamheten måste starta inom ett år efter beviljad ansökan, därefter förfaller beslutet.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola
Barnomsorgshandläggare
Tånghults barnomsorg

Just sign
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§ 121

Ärendenr BU 2019/2367

Överenskommelse samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden 2020-2024
Beslut
Samverkansöverenskommelse mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Socialtjänst och skolverksamhet kan båda ha avgörande betydelse för hur barns och
ungdomars livssituation utvecklas. För att nå framgång i arbetet med barn, särskilt de som far
illa eller riskerar att fara illa, är det viktigt att skolan och socialtjänsten bedriver en långsiktig
och stabil samverkan. Därför har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram en överenskommelse mellan förvaltningarna hur förvaltningarna ska samverka
kring barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.

Förslag till beslut
Samverkansöverenskommelse mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen godkänns.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 122

Ärendenr BU 2019/2369

Omorganisation Navet, skoldelen.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
omorganisera verksamheten vid skolenheten Navet, från och med 2020-08-01, i syfte att
anpassas i verksamheten i förhållande till ett minska antal nyanlända barn och elever.

Ärendebeskrivning
I maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en sammanhållen funktion för att ta
emot nya invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet. Rektor för skolenheten,
flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och utbildning och
socialförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram ett underlag
för hur verksamhetens ska utformas. Syftet med verksamheten var dels att den skulle ge nya
barn och elever en introduktion i svenska skolan samt möta nya invånares behov av
information och stöd.
Navet, skoldelen, har sedan starten i maj 2016 tagit emot och introducerat 280 elever. Från
augusti samma år har 200 förskolebarn introducerats, enligt uppdraget ovan.
Under 2019 har antalet nyanlända barn och elever minskat, både nationellt och kommunalt. I
kommunen har 24 barn och 49 elever tagits emot hittills. Behovet av en mottagningsenhet
har därför förändrats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Omorganisation Navet, skoldelen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
omorganisera verksamheten vid skolenheten Navet, från och med 2020-08-01, i syfte att
anpassas i verksamheten i förhållande till ett minska antal nyanlända barn och elever.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Just sign
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§ 123

Ärendenr BU 2019/2433

Programutbud Njudungsgymnasiet 2020/21
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner programutbudet för Njudungsgymnasiet läsåret
2020/21 enligt bilaga. Inriktningen informations- och mediateknik erbjuds inte på
Teknikprogrammet år 4.

Ärendebeskrivning
Programutbudet samt inriktningarna för de nationella programmen på ungdomsgymnasiet
föreslås vara de samma som för innevarande läsår.
Vad beträffande TE 4:e året föreslås inriktning informations- och medieteknik att inte erbjudas
i utbudet. Detta då det har varit svårt att få elever till inriktning samt att hitta APL-platser till
dessa. Det 4:e året inriktning produktionsinriktning erbjuds och i samverkan med näringslivet,
Jönköpings University (JU) och Werner von Zeydlitz den revideras till en utbildning riktad mot
verktygsteknik.
Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds i fotboll och bandy. Utöver NIU erbjuds lokal
idrottsfördjupning i ishockey, handboll, golf samt innebandy.
Musiktillägget erbjuds.
Samtliga fyra program erbjuds på introduktionsprogrammen.
Gymnasiesärskolans program- och inriktningsutbud är överensstämmande med innevarande
läsårs.

Beslutsunderlag
Bilaga, Organisation läsåret 2020/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner programutbudet för Njudungsgymnasiet läsåret
2020/21 enligt bilaga. Inriktningen informations- och mediateknik erbjuds inte på
Teknikprogrammet år 4.

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
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§ 124

Ärendenr BU 2019/2420

Prognos per oktober Barn- och utbildningsnämnd
Beslut
Bokslutsprognos per oktober 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognosen per oktober visar en negativ avvikelse mot budget på drygt -6556 tkr. Det
är avvikelse mot föregående prognos på -965 tkr. Den stora förklaringen till detta är att vi ser
asylintäkterna från Migrationsverket minskar drastiskt under kvartal 3 och 4. Det är främst
eleverna med rätt till asyl på gymnasiet som minskar i antal. Den ökning av förvaltningens
totala lönekostnader vi såg under våren har nu stannat av. Ett flertal tjänster har dragits ner
till hösten och uppskattningsvis kommer lönekostnaderna under andra halvåret hamna enligt
budget.

Beslutsunderlag
Prognos per oktober 2019, barn- och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Bokslutsprognos per oktober 2019 godkänns.
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§ 125

Ärendenr BU 2019/2476

Bidragsbelopp till fristående huvudmän 2020
Beslut
Att bidragsbelopp till fristående huvudmän inom grundskola, förskola och pedagogisk omsorg
2020 fastställs samt att följande bidragsbelopp beslutas för varje fristående huvudman.
Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till
enskild
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 1-3 år
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 4-6 år
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 7-9 år
Vetlanda friskola, förskoleklass
Vetlanda friskola, fritidshem,inkl hyresdel,Bo-avgift till
kommun
Sjöhästen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Sjöhästen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Stenhagens pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Stenhagens pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Stenhagens pedagogisk fritidshem, Bo-avgift till kommun
Tånghults pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Tånghults pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Tånghults pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till
enskild

156 298 kr
109 984 kr
156 298 kr
109 984 kr
147 049 kr
100 735 kr
26 342 kr
86 056 kr
94 940 kr
97 118 kr
69 533 kr
35 716 kr
121 785 kr
81 547 kr
130 854 kr
90 616 kr
35 023 kr
121 785 kr
81 547 kr
28 795 kr

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter.
Förvaltningen har utifrån fördelningen av resurser till kommunens egna skolor, förskolor och
pedagogisk omsorg beräknat bidragsbeloppen till dom enskilda huvudmännen för 2020.

Beslutsunderlag
Bidragsbelopp 2020, för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg.

Just sign
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Förslag till beslut
Att bidragsbelopp till fristående huvudmän inom grundskola, förskola och pedagogisk omsorg
2020 fastställs samt att följande bidragsbelopp beslutas för varje fristående huvudman.
Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till
enskild
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 1-3 år
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 4-6 år
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 7-9 år
Vetlanda friskola, förskoleklass
Vetlanda friskola, fritidshem,inkl hyresdel,Bo-avgift till
kommun
Sjöhästen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Sjöhästen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Stenhagens pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun
Stenhagens pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun
Stenhagens pedagogisk fritidshem, Bo-avgift till kommun
Tånghults pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild
Tånghults pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild
Tånghults pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till
enskild

Beslutet skickas till
Huvudmannen för Lättebo förskola
Huvudmannen för Solstrålens förskola
Huvudmannen för Lyckans förskola
Huvudmannen för Vetlanda friskola
Huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg
Huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg
Huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg
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109 984 kr
156 298 kr
109 984 kr
147 049 kr
100 735 kr
26 342 kr
86 056 kr
94 940 kr
97 118 kr
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121 785 kr
81 547 kr
130 854 kr
90 616 kr
35 023 kr
121 785 kr
81 547 kr
28 795 kr
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§ 126

Ärendenr BU 2019/1629

Resursfördelningsmodell
Beslut
Förslaget om ny resursfördelningsmodell i enlighet med bilaga Resursfördelningsmodell för
barn- och utbildningsnämnden antas. Implementering av modellen ska påbörjas 2021 och vara
fullt implementerad 2023.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-11-06 att uppdra åt skolchefen att genomföra
en översyn av resurstilldelningssystemet inom förvaltningen samt föreslå eventuella
förändringar.
Det nuvarande resurstilldelningssystemet har utvecklats till delar under flera år. En
helhetsöversyn har bedömts vara nödvändig för att i möjligaste mån skapa likvärdiga
förutsättningar för samtliga verksamheter.
Förvaltningen har tillsammans med konsultfirman Ernst & Young AB arbetat fram ett förslag
till ny resursfördelningsmodell. Modellens huvudprincip är att resurserna fördelas utifrån ett
volymbaserat (antalet barn/elever) tänk. Modellen ska även vara mer transparent i vad som
driver tilldelning mellan de olika verksamheterna inom Barn och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Bilaga, Resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden
Powerpoint EY

Förslag till beslut
Att barn och utbildningsnämnden beslutar om ny resursfördelningsmodell i enlighet med
bilaga Resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden. Implementering av
modellen ska påbörjas 2021 och vara fullt implementerad 2023.

Beslutet skickas till
Skolchef
Ekonom
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§ 127

Ärendenr BU 2019/1115

Motion om heltidsmentorer
Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
heltidsmentorer på kommunens högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet.

Ärendebeskrivning
Den 16 maj 2018 lämnade Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) in en motion om
heltidsmentorer och med förslaget 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.

Beslutsunderlag
Motion om heltidsmentorer
Kommunstyrelsen § 119

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
heltidsmentorer på kommunens högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet.

Beslutet skickas till
Skolchef
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§ 128

Ärendenr BU 2019/2506

Avstängning enligt skollagen 5 kap 17 §
Beslut
Rektors avstängning av NN från Njudungsgymnasiet från 2019-09-25 till 2019-09-27 samt
2019-11-07 till 2019-11-22 utifrån skollagens 5 kap 17 § första stycket punkt fyra godkänns.

Ärendebeskrivning
NN har stört ordningen på skolan och uppträtt hotfullt. Rektor har därför beslutat om
avstängning av NN.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning.
Utredning avstängning.

Beslutet skickas till
Rektor NjudungsgymnasietBrödtext

Just sign

Utdragsbestyrkan

17

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-12-03

§ 129

Ärendenr BU 2019/2507

Avstängning enligt skollagen 5 kap 19 §
Beslut
Rektors avstängning av NN från praktiska moment på fordons- och transportprogrammet vid
Njudungsgymnasiet för perioden 2019-11-25 till 2019-11-25 kl. 15.30 utifrån skollagens 5 kap
19 § godkänns.

Ärendebeskrivning
Då eleven utfört ett drogtest som indikerat på spår av THC i urinen. Har rektor beslutat att
stänga av eleven från praktiska moment på fordons- och transportprogrammet då det är
olämpligt att eleven genomför praktiska moment utifrån både elevens egen säkerhet och
andra elevers säkerhet.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning från praktiska moment.

Beslutet skickas till
Rektor på Njudungsgymnasiet

Just sign
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§ 130

Ärendenr BU 2019/2587

Avstängning enligt skollagen 5 kap 19 §
Beslut
Rektors avstängning av NN från partiska moment på bygg- och anläggningsprogrammet vid
Njudungsgymnasiet för perioden 2019-11-25 till 2019-11-25 kl. 15.30 utifrån skollagens 5 kap
19 § godkänns.

Ärendebeskrivning
Då eleven medgivit användande av droger. Har rektor beslutat att stänga av eleven från
praktiska moment på bygg- och anläggningsprogrammet då det är olämpligt att eleven
genomför praktiska moment utifrån både elevens egen säkerhet och andra elevers säkerhet.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning från praktiska moment.

Beslutet skickas till
Rektor på Njudungsgymnasiet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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