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

Val av justerare 

Beslut 
Björn Engström väljs till justerare. 
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§ 98 Ärendenr  

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 99 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: 2022/1670, 2022/1671, 
2022/1672, 2022/1673, 2022/1674, 2022/1675, 2022/1676, 2022/1677, 2022/1996, 
2022/1998, 2022/2000, 2022/2001, 2022/1995 

Beslut om skolpliktens upphörande på grund av utlandsvistelse, ärendnr: 2022/2041 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/1943, 2022/1944, 
2022/1945, 2022/1946, 2022/1949, 2022/1950, 2022/1951, 2022/1954, 2022/1956, 
2022/1953, 2022/1955, 2022/1959, 2022/1960, 2022/1961, 2022/2012, 2022/1962, 
2022/1963, 2022/2015, 2022/2013, 2022/2014, 2022/2016, 2022/2017, 2022/2018, 
2022/2037, 2022/2038, 2022/2039, 2022/2040, 2022/2057, 2022/2058, 2022/2059.  
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§ 100 Ärendenr  

Rapport från kontaktpolitiker 
Agneta Lindberg, Carina Wall, Mikael Engström samt Mikael Hahn redovisar från 
verksamhetsbesök. 

  

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-06

§ 101 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Njudungsgymnasiet 

Skolchef informerar om misshandeln på Njudungsgymnasiet, mellan två ungdomar som 
inträffad i fredags. Personal ingrep och avbröt misshandeln och polis tillkallades.  

Organisationsförändring inom grundskolan 

Skolchefen informerar om en organisationsförändring inom grundskolan för att återgå till en 
organisation som leds av en verksamhetschef. I samband med detta avslutar Britta Utter sin 
tjänst som grundskolechef för F-6 och kulturskolan och Ann Ljungström är tillförordnad 
grundskolechef för hela verksamheten. 
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§ 102 Ärendenr   

Lokaler 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman, informerar om pågående och kommande byggnationer och 
renoveringar av förskolor och skolor.    
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§ 103 Ärendenr   

Hi:tech 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa Gymnasial lärlingsanställning 
(GLA) som en del på industritekniska programmet. Återapportering ska göras till barn- och 
utbildningsnämnden i februari.   

Ärendebeskrivning 
Mikael Lindén, rektor på Njudungsgymnasiet och Niclas Lindqvist VD Hi:tech informerar om 
Hi:tech samt gymnasial lärlingsanställning (GLA). 

Gymnasial lärlingsanställning (GLA) innebär att eleven får en tidsbegränsad anställning (under 
utbildningstiden) på det företag där eleven har sin lärlingsutbildning. Eleven delar sin tid 
mellan skolan jobb, med ca hälften av studietiden förlagd hos arbetsgivaren. Det är skolan och 
arbetsgivaren som tillsammans tar ansvaret för utbildningen.   

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
Gymnasial lärlingsanställning (GLA) som en del på industritekniska programmet. 
Återapportering ska göras till barn- och utbildningsnämnden i februari.   

Beslutet skickas till 
Rektor Mikael Lindén. 
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§ 104 Ärendenr BU 2022/32 

Regelbunden kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, 
Bäckseda skola 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av Bäckseda skola avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål 
och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att 
ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår 
framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för 
utbildningen.  

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden:  

•  Rektors ledarskap  

•  Undervisning  

• Trygghet och studiero 

• Bedömning och betygssättning 

På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i 
flera delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver inledas 
och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs.  

Rektor Simon Bogren går igenom Skolinspektions rapport samt det utvecklingsarbete skolan 
har inlett.   

Beslutsunderlag 
Uppföljningsbeslut, efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Bäckseda skola i Vetlanda 
kommun. 

10



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-06

§ 105 Ärendenr BU 2022/1947 

Tillsyn Lyckans fritidshem 

Beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans fritidshem. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda fritidshem i enlighet med 26 kap 4 § 
skollagen. Tillsynen sker genom 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 
Systematisk tillsyn Lyckans fritidshem 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans fritidshem. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lyckans fritidshem. 

Grundskolechef. 

11



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-06

§ 106 Ärendenr BU 2022/1932 

Tillsyn Lyckans förskola 

Beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans förskola. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 
enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom 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 
Systematisk tillsyn Lyckans förskola 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans förskola. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lyckans förskola 

Verksamhetschef förskola 
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§ 107 Ärendenr BU 2022/1933 

Tillsyn Solstrålens förskola 

Beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid förskolan Solstrålen. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 
enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom 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 
Systematisk tillsyn förskolan Solstrålen 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid förskolan Solstrålen. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Verksamhetschef förskola. 
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§ 108 Ärendenr BU 2022/1934 

Tillsyn Lättebo förskola 

Beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lättebo förskola. 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten vid Lättebo förskola bedöms hålla en god kvalitet, med medvetna val av 
arbetssätt så att undervisningen kan genomföras utifrån förskolans styrdokument.  

Arbets- och förhållningssätt visar på en god förmåga att fånga barns intressen, behov och 
åsikter. Det finns en hög medvetenhet om förskolans lärandeuppdrag och vikten av att fånga 
tillfällen till lärande i vardagliga situationer. 

Vetlanda kommun avstår därför från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12§. 

Beslutsunderlag 
Systematisk tillsyn Lättebo förskola 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lättebo förskola. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lättebo förskola 

Verksamhetschef förskolan  
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§ 109 Ärendenr BU 2022/1958 

Prognos per oktober 

Beslut 
Prognos per oktober 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognos per oktober för barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på – 2 200 tkr. Det 
är en förbättring på 800 tkr jämfört med prognosen per augusti. Det prognostiserade 
underskottet beror främst på att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än 
budgeterat. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2022, barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Prognos per oktober 2022 godkänns. 
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§ 110 Ärendenr BU 2022/1969 

Budget 2023 

Beslut 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2023 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i juni beslutat om barn- och utbildningsnämndens budgetram för 
2023 med 653 293 tkr. Förslag till detaljbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden är 
framtagen. Budgeten fördelas på förvaltningsövergripande budget, central 
ledningsorganisation samt utfördelad budget direkt till verksamheterna. Skolchef Henrik 
Wågesson och ekonom Eva Svensson går igenom kostnader och differenser för de olika 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2023 Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2023 godkänns.  

 

Beslutet skickas till 
Skolchef  

Ekonom 

16


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut BUN 2022-12-06
Val av justerare

	Fastställande av dagordning
	Beslut BUN 2022-12-06
Fastställande av dagordning

	Meddelanden
	Beslut BUN 2022-12-06
Meddelanden

	Rapport från kontaktpolitiker
	Beslut BUN 2022-12-06
Rapport från kontaktpolitiker

	Information från förvaltningen
	Beslut BUN 2022-12-06
Information från förvaltningen

	Lokaler
	Beslut BUN 2022-12-06
Lokaler

	Hi:tech
	Beslut BUN 2022-12-06
Hi:tech

	Regelbunden kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, Bäckseda skola
	Beslut BUN 2022-12-06
Regelbunden kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, Bäckseda skola

	Tillsyn Lyckans fritidshem
	Beslut BUN 2022-12-06
Tillsyn Lyckans fritidshem

	Tillsyn Lyckans förskola
	Beslut BUN 2022-12-06
Tillsyn Lyckans förskola

	Tillsyn Solstrålens förskola
	Beslut BUN 2022-12-06
Tillsyn Solstrålens förskola

	Tillsyn Lättebo förskola
	Beslut BUN 2022-12-06
Tillsyn Lättebo förskola

	Prognos per oktober
	Beslut BUN 2022-12-06
Prognos per oktober

	Budget 2023
	Beslut BUN 2022-12-06
Budget 2023


