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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-01-10 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal , kl. 11.00 till 12.10 

Beslutande Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Patrik Karlsson (VF), Mikael 
Hahn (S), Pia Fälth (SD), Agneta Lindberg (S), Madelene Kohut (S) 

Tjänstgörande ersättare: Christina Moths (C), Anna Sognefur (VF) 

Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S), Mikael Engström (S), Viveka Jarflod (V) 

Utses att justera 

Henrik Wågesson, Skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Britta Utter, grundskolechef 

Andreas Elamsson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet 2020-01-21 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 1-2 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Andreas Elamsson 

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

Anslaget: 2020-01-22 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-02-20 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 1 

Val av justerare 

Beslut 
Andreas Elamsson (C) väljs till justerare. 
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Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 2 

Förvaltningens information 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ledningsförändring på Withalaskolan 

Tidigare skolchef Eva Gustafsson initierade en översyn av hela grundskolans 
ledningsorganisation. Grunden för översynen är att skapa rektorstjänster med lämpligt antal 
anställda och elever utifrån tjänstgöringsgrad samt att öka det nära ledarskapet på skolor där 
en rektor i dag har ansvar för flera skolor. Som en följd av detta har beslut fattats att 
biträdande rektorer ska erbjudas rektorstjänster i den nya ledningsstrukturen som också 
innebär en utökning av en ledningstjänst. På sikt kommer alla rektorer att ingå i en mindre 
ledningsgrupp där ett litet antal rektorer samverkar med varandra för att öka närvaron och 
kontinuiteten i ledningsfunktionerna. I ett första steg har skolchefen fattat 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. 

När förändringen är fullt genomförd innebär det att Withalaskolan 7-9 kommer att bestå av 
två samarbetande enheter med två rektorer med fullt rektorsansvar. Under pågående 
samgående och byggprocess planeras ytterligare ledningsresurs i form av en enhetschef som 
stöd för rektorerna. 

De förändringar av enheter som blir aktuella samverkas lokalt med fackliga på varje skola. 
Utifrån dessa förutsättningar har berörda skolledare erbjudits och tackat ja till nya tjänster 
som nu också förhandlats fackligt. 

Myresjö F-6 Linda Almqvist rektor (tillträde under mars månad) 

Holsby F-6 Magnus Maars rektor (tillträde under mars månad) 

Withala 7-9 Jacob Freij, rektor (tillträde under mars månad) 

Bäckseda F-6 Simon Bogren, rektor (tillträde månadsskiftet mars/april 

David Thorn Andersen, kommer att fungera som stöd på Withalaskolan. Dialog pågår med 
fackliga företrädare kring befattningen (enhetschef). David som har en rektorstjänst i 
kommunen börjar i ledningsgruppen på Withalaskolan nu i terminsstarten. 
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Ärendenr  

Fram till dess kommer Helen Sjöberg att vara tillförordnad rektor. 

Fram till dess kommer Petter Karlqvist att vara tillförordnad rektor. 
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