
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Plats och tid Stadshuset, kl. 13.30 till 16.30 

Beslutande Douglas Thor (M) §§76-77,80-83, Ingemar Sturesson (KD), Patrik Karlsson 
(VF), Mikael Hahn (S), Pia Fälth (SO), Agneta Lindberg (S), Malin Brihall (VF), 
Madelene Kohut (S), 

Övriga deltagare 

Mikael Engström (S) §§ 78-79, 84-88 Christina Moths (C), 

Anna Sognefur (VF), Viveka Jarflod (V) 

Henrik Wågesson skolchef, Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare, 
Christofer Clarin, Ernst & Young AB§ 81, Lars Eriksson, Ernst & Young AB§ 81, 
Ingela Nyberg verksamhetschef förskola§§ 84-87, Mikael Porss 
verksamhetsutvecklare § 83 

Utses att justera Ingemar Sturesson (KD) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet 2019-09-09. 

Underskrifter 

Sekreterare _______________ Paragrafer§ 76-88 

Jonas Gunnarsson 

Ordförande 

Mikael Hahn 

Justeringsperson 

Ingemar Sturesson (KD) 

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

anslagstavla. 

Anslaget: 2019-09-09 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-10-08 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden~ Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Föredragningslista 

Val av justerare 3 

Fastställande av dagordning 4 

5 

Rapport från kontaktpolitiker 6 

omsorg i enskild regi, Sjöhästens pedagogiska omsorg, 

Korsberg 

omsorg i enskild regi, Stenhagens pedagogiska omsorg, 

Landsbro 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk 2019/1169 13 -

Eckstrand 

Motion om att göra verkstad av integrationen - och 2019/1630 16 -

Meddelanden 

Information från förvaltningen 7 

Resursfördelningsmodell 2019/1629 8 

Demografi utveckling 9 

Redovisning grundskolans resultat 10 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk 2019/1153 11 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk 2019/1154 12 

omsorg i enskild regi Tånghults barnomsorg 14 

Tånghults barnomsorg ansökan om bidrag - Moa 2019/1220 15 

börja med barnen 17 

Just sign Utdrags be styrkan 
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Samma nträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden lS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 76 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Val av justerare 

Beslut 

Ingemar Sturesson (KD) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 77 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden lS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 78 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisning av delgivningarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Anställning av icke legitimerad förskollärare högst ett år, ärendenr: 2019/1610, 2019/1611, 
2019/1612,2019/1613,2019/1614,2019/1615,2019/1616,2019/1617,2019/1618, 
2019/1619,2019/1620. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2019/1336, 2019/1337, 2019/1338, 2019/1339, 2019/1340, 
2019/1343,2019/1350,2019/1351,2019/1352,2019/1704,2019/1705,2019/1706, 
2019/1707,2019/1708,2019/1709,2019/1710,2019/1711,2019/1712,2019/1713, 
2019/1714,2019/1682,2019/1680,2019/1702,2019/1697,2019/1691,2019/1678, 
2019/1689,2019/1675,2019/1662,2019/1676,2019/1684,2019/1674,2019/1694, 
2019/1669,2019/1681,2019/1695,2019/1690,2019/1663,2019/1661,2019/1670, 
2019/1687,2019/1692,2019/1693,2019/1683,2019/1677,2019/1699,2019/1688, 
2019/1698,2019/1672,2019/1671,2019/1673,2019/1701, 2019/1686,2019/1679, 
2019/1696,2019/1700,2019/1703,2019/1685. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2019/1301, 2019/1308, 
2019/1300,2019/1319,2019/1322,2019/1320,2019/1549,2019/1609,2019/1639. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sarnrnanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sarnrnanträdesdaturn 

2019-09-03 

§ 79 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Rapport från kontaktpolitiker 
Anna Sognefur (VF) redovisar från verksamhetsbesök på Esplanadens förskola. 

Agneta Lindberg (S) redovisar från mötet med kommunala rådet för funktionshindrade. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 80 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Bemanning ledningsorganisationen 

Inför höstterminen har följande förändringar gjorts inom ledningsorganisationen. 

Grundskolan, Lena Colliander-Nelson har anställts som rektor på Brunnsgårdsskolan och 
Norrgårdsskolan efter Malin Stenbäck. Robert Hjälmeby har anställts som rektor på Landsbro 
7-9 efter Marie Ekström. Robert tillträder 20 oktober och under tiden däremellan kommer 
Mikael Karlsson att ha rektorsansvaret som ställföreträdande. Torbjörn Stubbe kommer att 
fördela sin tid mellan Kvillsfors skola och Ekenässjöns skola under höstterminen för att möta 
behovet av förstärkning på dessa skolor. 

Gymnasiet, Anna Ullman har tillträtt tjänsten som gymnasiechef efter Henrik Wågesson 

Byggnationer 

Nya delen på Mogärdeskolan F-6 beräknas stå helt klart i oktober. Bottenplan har färdigstälts 

och förskoleklassen har flytta in. Nybyggnation samt renovering av Withalaskolan går enligt 

plan och beräknas vara helt klart hösten 2021. 

Då anbuden varit för få och konkurrensen inte varit tillräcklig har tekniska kontoret tagit 
beslut om att avbryta upphandlingen av ombyggnation och renovering av Landsbro 7-9. Även 
upphandlingen gällande ombyggnad och renovering av Björkö skola och förskola har tekniska 
kontoret tagit beslut om att avbryta upphandlingen, då inkomna anbud har överskridit den 

avsatta investeringsbudgeten. 

Förvaltningen har löpande dialog med tekniska kontoret för att hantera de eventuella 
konsekvenser som kan uppkomma för verksamheterna om ombyggnad och renovering av 

Lands bro 7-9 och Björköby skola och förskola blir försenad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 81 Ärendenr BU 2019/1629 

Resursfördelningsmodell 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

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. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 82 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Demografiutveckling 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Befolkningsprognosen fram till 2030 visar på en nedgång i åldersgruppen 1- 5 år, från 1623 

barn 2017 till ca 1507 år 2030. I åldersgruppen 6-15 år visar prognosen på en nedgång från 

3348 elever 2017 till ca 3047 år 2030. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 83 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Redovisning grundskolans resultat 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Resultaten i årskurs 9 2018/2019 på kommunnivå visar på en minskning av meritvärdena från 
215,3 till 209,8. Skillnaden i meritvärden mellan flickor och pojkar har minskat från 42,9 till 
38,6 meritpoäng. Resultatet bygger på samtliga elever inklusive nyanlända elever. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 84 Ärendenr BU 2019/1153 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk omsorg i 

enskild regi, Sjöhästens pedagogiska omsorg, Korsberg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § 

vid enhet Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 
enlighet med 26 kap 4 §skollagen.Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 

och besök. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 

tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 

rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 

de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 

påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 

möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsprotokoll Sjöhästens pedagogiska omsorg, Korsberga 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att avstå från ingripande enligt skollagen 26 

kap. 12 § vid enhet Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Sjöhästens pedagogiska omsorg, Korsberga 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 85 Ärendenr BU 2019/1154 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk omsorg i 
enskild regi, Stenhagens pedagogiska omsorg, Landsbro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § 

vid enhet Stenhagens pedagogiska omsorg i Landsbro. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 
enlighet med 26 kap 4 §skollagen.Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 

och besök. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 

tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 

rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 
de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 

påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 

möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsprotokoll Stenhagens pedagogiska omsorg, Landsbro 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att avstå från ingripande enligt skollagen 26 

kap. 12 § vid enhet Stenhagens pedagogiska omsorg i Landsbro. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Stenhagens pedagogiska omsorg, Landsbro 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 86 Ärendenr BU 2019/1169 

Tjänsteskrivelse Systematisk tillsyn av pedagogisk omsorg i 
enskild regi Tånghults barnomsorg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande gällande enheter inom Tånghults 

barnomsorg: 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Skede 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Myresjö 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Tånghult 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Vetlanda 

Rikta en anmärkning enligt 26 kap. 11 § skollagen till enhet . Verksamheten erbjuder 

inte i tillräcklig omfattning barnen en miljö som främjar utveckling och lärande genom att 

deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter tas tillvara enligt skollagen 25 kap 2§ 

anmärkningen kommer följasupp vid nästkommande tillsyn. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 

enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 

och besök. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 

tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 

rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 
de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 

påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 

möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsprotokoll, Skede 

Tillsynsprotokoll, Myresjö 

Tillsynsprotokoll, Tånghult 

Tillsynsprotokoll, Vetlanda 

Tillsynsprotokoll, Landsbro 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta följande gällande enheter inom Tånghults 

barnomsorg: 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Skede 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Myresjö 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Tånghult 

Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid enhet , Vetlanda 

Rikta en anmärkning enligt 26 kap. 11 § skollagen till enhet . Verksamheten erbjuder 

inte i tillräcklig omfattning barnen en miljö som främjar utveckling och lärande genom att 

deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter tas tillvara enligt skollagen 25 kap 2§ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Tånghults barnomsorg, Tånghult 

Just sign Utdragsbest yrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 87 Ärendenr BU 2019/ 1220 

Tånghults barnomsorg ansökan om bidrag - Moa Eckstrand 

Beslut 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Moa Eckstrand, Tangostigen 2 i Vetlanda, rätt till 

bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 9 september 2019. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet. 

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 Moa Eckstrand, Tangostigen 2 i Vetlanda (bilaga). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Utökning av Tånghults barnomsorg, Vetlanda 

Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag, Tånghults barnomsorg. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Moa Eckstrand, Tangostigen 2 i Vetlanda, rätt till 

bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2019. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 

godkännandet. 

Yrkanden 

Ordförande Mikael Hahn (S) föreslår: 

Att rätten till bidrag för enheten Moa Eckstrand ändras från 1 oktober 2019 till 9 september 

2019, då Tånghults barnomsorg har inkommit med en ändring av start för enheten Moa 

Eckstrand från den 1 oktober till den 9 september 2019. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Tånghults barnomsorg, Tånghult 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

§ 88 Ärendenr BU 2019/1630 

Motion om att göra verkstad av integrationen - och börja med 

barnen 

Beslut 

Barn- och utbildnings nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta motionens förslag om att 

utreda förutsättningarna för integrationen i Vetlanda kommun med fokus på integrationen av 

barnen. 

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att man i utredningen tittar på 

integrationen utifrån ett helhetsperspektiv som inbegriper både civilsamhället som 

kommunens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Den 17 april 2019 lämnade Monica Samuelsson (KD) och Hans Svensson (KO) in en motion om 

att göra "verkstad" av integrationen och att börja med barnen och med förslaget att en 
utredning görs som synliggör och sätter fingret på vilka förändringar som krävs för att 
motverka segregation och istället ge alla barn samma förutsättningar att tillägna sig det 
svenska språket och komma in i det svenska samhället. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Witalabostäder AB för att återkomma 

till kommunstyrelsens arbetsutskott med svar på om behov av en utredning finns. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en utredning om hur integrationen kan utvecklas 
och förbättras inom Vetlanda kommun med focus på integrationen av barnen är värt att 
överväga. Förvaltningen framhåller vikten av att en sådan utredningen har sin utgångspunkt i 
ett helhetsperspektiv vilket inbegriper både civilsamhället i kommunen samt kommunens 

egna verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Motion från KD "Gör verkstad av integrationen". 

Muntlig information från förvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta motionens förslag om att 
utreda förutsättningarna för integrationen i Vetlanda kommun med fokus på integrationen av 

barnen. 

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att man i utredningen tittar på 

integrationen utifrån ett helhetsperspektiv som inbegriper både civilsamhället som 

kommunens verksamheter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Yrkanden 

Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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