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Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 8 maj 2018 klockan 13.30 -16.42 

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Agneta Lindberg (S) 

Mikael Engström (S) 

Patrik Karlsson (VF) 

Malin Brihall (VF) 

Andreas Elamsson (C) 

Douglas Thor (M) 

Monica Samuelsson (KD) 

Christina Moths (C) tjänstgörande ersättare § 45 – 47, 49 -53   

Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S) 

Rune Solid (L) tjänstgörande ersättare § 48  

Viveka Jarflord (V) 

 

Eva Gustafsson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Björn Candestam § 49 

Anders Blomqvist, ekonom § 51 

 

Utses att justera Malin Brihall (VF) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet måndagen den 14 maj 2018 

§ 47 justerades omedelbart, se separat protokoll 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 45 - 53 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Malin Brihall (VF) 
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Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-05-14 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-06-04 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 45 Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Malin Brihall (VF) väljs till justerare. 
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§ 46 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap 17 §. 
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§ 48 

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: 2018BOU0639, 2018BOU0640, 2018BOU0641, 2018BOU0642, 

2018BOU0643, 2018BOU0644 

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende: DNR: 2018BOU0647, 2018BOU0648 

Anställning av icke-legitimerad förskollärare högst ett år: DNR: 2018BOU0724, 2018BOU0725, 

2018BOU0726, 2018BOU0727 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: DNR:2018BOU0716, 2018BOU0702, 

2018BOU0703, 2018BOU0606, 2018BOU0607 

Dokumentation vid kränkande behandling mellan ungdomar: DNR:2018BOU0659 

Planerad förskola på del av Storegården 1:1 i Bäckseda, del av Melavägen: DNR: 

2018BOU0718 

Avsägelse från uppdrag: DNR: 2018BOU0609 

Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola-Myresjö skola: 

DNR: 2017BOU1951 
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§ 49  

Information 

Rapport från kontaktpolitiker 

Monica Samuelsson (KD) redovisar från verksamhetsbesök på Stensåkra förskola. 

Viveka Jarflord (V) redovisar från verksamhetsbesök på Kvarnens förskola. 

Byggnationer, Mogärdeskolan, Withalaskolan, Landsbro skola 

Om och tillbyggnaden av Mogärdeskolan F-6  ligger ca 12 veckor efter tidsplanen. Planerad 

inflyt är under januari 2019. Entreprenören Nässjö Bygg får nu betala ett förseningsvite på 175 

tkr i veckan. Den planerade byggstarten för Withalaskolan är hösten 2018. Byggstart för 

Landsbro skola är planerad till våren 2019.  

Tekniska kontoret utreder i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen lämplig ersättning 

för Mogärdeskolans idrottshall, förslaget som är ute för synpunkter hos berörda skolor är att 

en utbyggnad av Hövdingens idrottshall görs.  

Björn Candestam, enhetschef redogör för informationen. 

Öppna jämförelser 

Skolans resultat i Öppna jämförelser beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, 

nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. 

Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2016/17. Vetlanda kommun placerar 

sig bland de mittersta 50 % av landets kommuner i sina resultat.  

För gymnasiet beskriver Öppna jämförelser resultat på ett urval av nyckeltalen och ger en bild 

av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år samt uppnådd högskolebehörighet. 

Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. 

Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2016/17. Vetlanda kommuns 

gymnasium placerar sig bland de bästa 25 % av landets kommuner i sina resultat. 

Det är SKL som sammanställer och ger ut Öppna jämförelser. 

Eva Gustafsson, skolchef redogör för informationen. 

Förvaltningens information 

Ingen rapport. 
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§ 50   Dnr: 2018BOU0697, 2018BOU0698 

Dataskyddsombud 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Erik Selander utses till dataskyddsombud för Barn- och utbildningsnämnden från och med den 

25 maj 2018. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna 

som görs inom dess förvaltning. Den som är personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person 

till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av Art. 39, 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 

Dataskyddsförordning, GDPR 

Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data Protection 

Regulation (GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter då 

personuppgiftslagen. Enligt dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige 

utse ett dataskyddsombud.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Erik Selander utses till dataskyddsombud för Barn- och utbildningsnämnden från och med den 

25 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Erik Selander, Höglandets kommunalförbund. 
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§ 51   Dnr 2018BOU0699, 2018BOU0700 

Bokslutsprognos per mars 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslutsprognos till och med mars 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognosen för mars visar på ett negativt resultat för nämnden på – 4 506 tkr. Vilket är 

en förbättring med 727 tkr mot prognosen i februari. 

Större avvikelser redovisas inom förskolan, underskott på – 653 tkr, gymnasieskolan som 

redovisar ett underskott på – 2 292 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 mars. 
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§ 52   Dnr 2018BOU0701 

Inackorderingstillägg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Revideringen av riktlinjerna gymnasieelevernas inackorderingstillägg godkänns. 

Ärendebeskrivning 

En revidering av riktlinjerna för gymnasieelevernas inackorderingstillägg har gjorts. Vissa 

förtydliganden har gjorts i riktlinjerna samt uppdatering av inackorderingstillägget utefter det 

nya basbeloppet.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare  redogör för ärendet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Revideringen av riktlinjerna gymnasieelevernas inackorderingstillägg godkänns. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer, Gymnasieelevernas Inackorderingstillägg. 

Beslutet skickas till 

Antagningskansliet  
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§ 53 

Övrigt 


