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2018-02-06 1 (15) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 6 februari 2018 klockan 13.30 – 16.15  

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Agneta Lindberg (S)  

Mikael Engström (S 

Patrik Karlsson (VF) 

Malin Brihall (VF) 

Andreas Elamsson (C)  

Robin Wallén Nilsson (M) gick 15.25 § 1-10 

Douglas Thor (M)  

Monica Samuelsson (KD)  

Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare från 15.25 § 11-12 

 
Övriga deltagare Jan Bengtsson (S) ersättare  

Pia Fälth (SD), ersättare 

Viveka Jarflord (V), ersättare 

 

Eva Gustafsson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 6-8  

Anders Blomqvist, ekonom § del av 4, 9 

Björn Candestam, enhetschef § 11 

 

 

Utses att justera Agneta Lindberg (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 12 februari 2018. 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1 -  12 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson administrativ chef 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Agneta Lindberg (S) 
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-02-13 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-03-06 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskansliet 

Underskrift  

 Jonas Gunnarsson administrativ chef 
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§ 1 Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Agneta Lindberg (S) väljs till justerare 
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§ 2 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Informationspunkten gällande Skolinspektionen utgår 
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§ 3 

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: 2018BOU0165, 2018BOU0134, 2018BOU0117, 2018BOU0118, 

2018BOU0114, 2018BOU0108, 2018BOU0057, 2018BOU0032 

Beslut om placering i årskurs enligt skollagen: 2017BOU1964, 2017BOU1949, 

2017BOU1948, 2017BOU1967, 2018BOU0004, 2018BOU004, 2018BOU0174, 

2018BOU0111, 2018BOU0112, 2018BOU0159 

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2018BOU0109, 2018BOU0055 

Beslut om utbildning i fritidshem av andra skäl än vårdnadshavares förvärvsarbete eller 

studier: 2018BOU0038 

Beslut om att utbildningen för en elev ska upphöra enligt SL 20 kap 9 §: 2018BOU0020 

Beslut om anställning av obehörig lärare och förskollärare: 2018BOU0005, 

2018BOU0006, 2018BOU0007, 2018BOU0008, 2018BOU0009, 2018BOU0010, 

2018BOU0011, 2018BOU0012, 2017BOU1972, 2017BOU1971, 2017BOU1970, 

2017BOU1969, 2017BOU1968 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: 2017BOU1667, 2017BOU1668, 

2017BOU1555, 2017BOU1947, 2018BOU0002, 2018BOU0001, 2018BOU0030, 

2017BOU1669, 2017BOU1672, 2017BOU1673, 2017BOU1674, 2017BOU1675, 

2017BOU1676, 2017BOU1786 

Anmälan om kränkande behandling från Barn och elevombudet: 2018BOU0052 

Avsägelse: 2018BOU0039 
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§ 4 

Information 

Rapport från kontaktpolitiker 

Monica Samuelsson  redovisar från verksamhetsbesök på gymnasiet. 

Mikael Hahn, redovisar från idé och utvecklingsgruppen på Vetlanda Lärcentrum. 

Douglas Thor redovisar från verksamhetsbesök på Häggska förskolan och Kvarnens 

förskola  

Viveka Jarflod, redovisar från verksamhetsbesök på Tallbackens förskola.  

Bokslut 2017 

Den preliminära prognosen för bokslutet 2017 visar på ett positivt resultat för nämnden 

på 1 700 tkr. Det preliminära resultatet för 2017 är dock 3 617 tkr sämre än vad 

bokslutsprognosen per oktober 2017 visade.  

Anders Blomqvist, ekonom, redogör för informationen 

Förvaltningens ledningsorganisation 

Henrik Bjarnbäck kommer att tillträda tjänsten som biträdande skolchef. Han startar sin 

anställning i Vetlanda kommun den 19 mars.    

Skolchef Eva Gustafsson redogör för informationen. 
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§ 5   Dnr: 2018BOU0124  

Sjunnens förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sjunnens förskola avvecklas från och med 1 mars 2018. 

Ärendebeskrivning 

Lokalen vid förskolan Sjunnen rymmer få platser. Försiktighetsmåttet vid Sjunnens 

förskola uppgår till 9 barn.  

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet med bibehållen kvalitet är det angeläget 

att en förskola kan ta emot tillräckligt antal barn. Det påverkar dels resursfördelning, 

men även förutsättningarna i verksamheten. Likväl som barngrupper kan vara för stora, 

kan de även vara för små. Arbetsorganisationen inom förskolan blir också sårbar vid 

sjukdom och frånvaro. 

Nämnden beslutade i juni 2017 att Sjunnens förskola skulle sättas vilande från och med 

augusti 2017 för att kunna tas i anspråk vid behov. Idag, januari 2018, och framåt 

bedöms behovet ej finnas.  

Eva Gustafsson, skolchef redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Sjunnens förskola avvecklas från och med 1 mars 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sjunnens förskola 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Tekniska kontoret 
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§ 6 Dnr: 2018BOU0125    

Bidrag till pedagogisk omsorg i Holsbybrunn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att bevilja Tånghults barnomsorg rätt till bidrag i enlighet med fastställda driftsbidrag till 

enskilda verksamheter (§8 20140204 BUN) för enheten Evelina Johansson, 

Vetlandavägen 21 i Holsbybrunn från och med 1 mars 2018 under förutsättning att 

verksamheten uppfyller villkor för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.  

Med hänvisning till att lokalen ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 ändamålsenlig lösning för kapprum/entré iordningsställs 

 fallskydd monteras vid källartrappa 

 grind monteras vid utfart 

 skötbord anordnas i arbetshöjd, antingen vägghängt eller fristående 

 eventuell kattlåda placeras utom räckhåll för barn, samt att 

huvudmannen redovisar en plan för hur personalen ska tillägna sig kunskaper för att 

kunna svara upp emot skollagens krav så att den pedagogiska verksamheten stimulerar 

barns utveckling och lärande. 

Ärendebeskrivning 

Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan 

om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg för fem barn i åldrarna 1-12 år, hos 

Evelina Johansson, Vetlandavägen 21 i Holsbybrunn. 

Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta i januari 2018. Samtliga begärda 

handlingar har inlämnats och hembesök genomförts.  

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att bevilja Tånghults barnomsorg rätt till bidrag i enlighet med fastställda driftsbidrag till 

enskilda verksamheter (§8 20140204 BUN) för enheten Evelina Johansson, 

Vetlandavägen 21 i Holsbybrunn från och med 1 mars 2018 under förutsättning att 

verksamheten uppfyller villkor för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.  

Med hänvisning till att lokalen ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 

åtgärder vara vidtagna innan bidrag utbetalas: 

 ändamålsenlig lösning för kapprum/entré iordningsställs 

 fallskydd monteras vid källartrappa 

 grind monteras vid utfart 

 skötbord anordnas i arbetshöjd, antingen vägghängt eller fristående 

 eventuell kattlåda placeras utom räckhåll för barn, samt att 
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Fort § 6 

 huvudmannen redovisar en plan för hur personalen ska tillägna sig kunskaper för 

att kunna svara upp emot skollagens krav så att den pedagogiska verksamheten 

stimulerar barns utveckling och lärande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Beslut om rätt till bidrag för utökning av pedagogisk omsorg – 

Tånghults Barnomsorg. 

Beslutet skickas till 

Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg  

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare 
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§ 7   Dnr: 2018BOU0126  

Revidering av riktlinjer för bidrag till pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Reviderade riktlinjer för bidrag till pedagogisk omsorg godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har vid en översyn av nuvarande riktlinjer bedömt att dessa behöver 

förtydligas för att ligga i linje med intentionerna i skollagen.   

Enligt skollagen 25 kap. 10 §, ska den kommun där en enskild bedriver pedagogisk 

omsorg efter ansökan bevilja huvudmannen rätt till bidrag om 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, 

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 

verksamhet, 

3. verksamheten är öppen för alla barn som kommunen ska sträva efter att erbjuda 

motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat 

att inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Den pedagogiska omsorgen ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns 

utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.  

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskolan, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Reviderade riktlinjer för bidrag till pedagogisk omsorg godkänns. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer: Villkor för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. 
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§ 8   Dnr: 2018BOU0127 

Revidering av riktlinjer för godkännande av enskild förskola  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Reviderade riktlinjer för godkännande av enskild förskola godkänns.  

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen har vid en översyn av nuvarande riktlinjer bedömt att dessa behöver 

förtydligas för att ligga i linje med intentionerna i skollagen.   

Enligt skollagen 2 kap. 5 §, får enskilda efter ansökan godkännas som huvudmän för 

förskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 

följder för den del av förskoleverksamheten som anordnas av Vetlanda kommun. Ett 

godkännande avser utbildning vid en viss förskole enhet. 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Reviderade riktlinjer för godkännande av enskild förskola godkänns. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer: Villkor för godkännande av enskild förskola 
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§ 9   Dnr: 2018BOU0128  

Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående 

gymnasieskolor. Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2018. 

Anders Blomqvist, ekonom redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018 fastställs. 

Beslutsunderlag 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018. 

Beslutet skickas till 

Ekonom 

Skolsekreterare 
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§ 10   Dnr: 2018BOU0130 

Arbetsår och läsårstider 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till läsårstider för läsåren 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till läsårstider har tagits fram för läsåren 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022. 

Läsåret ska innehålla 178 skoldagar för eleverna och 194 lärararbetsdagar. Lov vecka 44 

och vecka 7 samt påsklov före eller efter påsk är inlagt. 

Förläggningen av kompetensdagarna har anpassats till kvalitetsarbetscykeln i 

Hypergene. 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet.   

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till läsårstider för läsåren 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022 fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Arbetsår och läsårstider. 
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§ 11   Dnr: 2018BOU0175, 2018BOU0176 

Idrottshall Mogärdeskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återkommer för beslut i mars.   

Ärendebeskrivning 

Ärendet återemitterades till förvaltningen från arbetsutskottet den 24 maj 2017 för 

vidare utredning. Följande områden önskade arbetsutskottet skulle klarläggas 

ytterligare:  

 Vad blir konsekvensen för idrottsundervisningen om nuvarande gymnastikhall på 

Mogärdeskolan rivs och ingen ny hall byggs? 

 Vad blir konsekvensen om en ny hall byggs, men inte i anslutning till 

Mogärdeskolan utan innebär förflyttning för eleverna?   

 Vad blir konsekvensen för Mogärdeskolan om befintlig gymnastikhall renoveras 

alternativt en ny byggs på Mogärdeskolan, för elevernas skolgård samt 

parkeringsmöjligheter för personal. 

Grundskolans bedömning är att det blir svårt att klara grundskolans och grundsärskolans 

uppdrag enligt gällande styrdokument i ämnet idrott och hälsa om Mogärdeskolans 

idrottshall rivs.  

Fastighetsavdelningens bedömning är att kostnaden för att åtgärda bristerna i 

idrottshallen är 4 mkr.  

Björn Candestam, enhetschef 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Idrottshall Mogärdeskolan 

Tjänsteskrivelse, Konsekvenser vid rivning av Mogärdeskolans idrottshall 
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§ 12 

Övrigt 

 


