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§ 19 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg (S) väljs till justerare.
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Sammanträdesdatum
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§ 20 Ärendenr 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg  

Tillkommande ärende: Beslutsärende gällande avstängning av elev från Njudungsgymnasiet. 
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Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 21 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: 2021/186, 2021/187, 
2021/188, 2021/189, 2021/190, 2021/191, 2021/192, 2021/193, 2021/285, 2021/286, 
2021/287,2021/288, 2021/289, 2021/290, 2021/291, 2021/292, 2021/406, 2021/407, 
2021/408, 2021/409. 

Anställning av icke-legitimerad förskollärare, ärendenr: 2021/252, 2021/253, 2021/254, 
2021/255, 2021/256, 2021/257, 2021/258, 2021/259, 2021/260, 2021/261 

Beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse, ärendenr: 2021/305 

Övriga meddelanden 

Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning, ärendenr: 2021/413 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2021/206, 2021/207, 2021/208, 
2021/209, 2021/211, 2021/212, 2021/213, 2021/214, 2021/220, 2021/279, 2021/280, 
2021/281, 2021/283, 2021/305, 2021/344, 2021/365, 2021/366, 2021/368. 
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2021-03-09

§ 22 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Anna Sognefur (VF) redovisar från ett digitalt verksamhetsbesök på Esplanaden, Bäckagården, 
Målaregården och Smedjans förskolor.
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Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 23 Ärendenr 

Information från förvaltningen 
Britta Utter, grundskolechef F-6 informerar om det preliminära resultatet av skolvalet inför 
läsåret 2021/2022. 

Henrik Wågesson, skolchef informerar om hur ”skolmiljarden” kommer att fördelas mellan 
grundskolan och gymnasieskolan. För Vetlanda kommun innebar ”skolmiljarden” en engångs 
förstärkning från staten på 2 700 tkr för 2021. Syftet med stödet är att motverka 
konsekvenserna av pandemins påverkan på elevernas utbildning. 

Insatser efter händelsen i centrala Vetlanda den 3 mars 

Själva gripandet skedde i närheten av Mogärdeskolan. Det finns i dagsläget ingen koppling alls 
till skolans verksamhet och alla elever på fritidshemmet befann sig inomhus. Däremot kan 
barn och vuxna hört och sett delar av händelseförloppet. Samtliga grundskolor tillsammans 
med elevhälsan har vidtagit åtgärder för att kunna fånga upp elever och vårdnadshavare som 
känner oro efter det inträffade. På skolorna i centralorten förstärkte man även närvaron av 
vuxna på skolorna.  

Covid-19 

Fjär- och distansundervisningen på Landsbro 7–9 kommer att fortsätta fram till påsklovet. 
Därefter kommer skolan få tillgång till extra lokaler i Viking beds gamla lokaler i Landsbro. 

Personalsituationen är god med låg frånvaro inom samtliga verksamheter. Det är även låg 
frånvaro bland barn och elever. Skolcheferna i länet har löpande avstämningar med regionens 
smittskydd. 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 24 Ärendenr   

Redovisning av arbetet med frånvaro inom grundskolan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Gundskolechef Britta Utter redovisar hur den nya rutinen och e-tjänsten för frånvaroanmälan 
fungerar samt hur skolan arbetar för att minska frånvaron genom tidiga insatser.

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 25 Ärendenr  

Redovisning av projektet riktade insatser 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Anna Karlsson, enhetschef redovisar slutrapporten för dom riktade insatserna ”Språk och 
lärande”. Insatserna har varit ett samarbete tillsammans med Skolverket för att bland annat 
utveckla flerspråkiga elevers lärande. Satsningen startade hösten 2018 och avslutades i 
december 2020. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport ”riktade insatser, språk och lärande”
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 26 Ärendenr  

KKIK 2020 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 
kommuner, projektet drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Av jämförelsematerialet 
mellan de deltagande kommunerna framgår inom vilka områden som Vetlanda kommun har 
goda eller svaga resultat i jämförelse med övriga kommuner. 

Beslutsunderlag 
Rapport KKiK 2020 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till protokollet.
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 27 Ärendenr BU 2021/222 

Yttrande på revisionsrapport Granskning av skolledarrollen 

Beslut 
Att yttrandet angående granskning av grundskolans ledningsorganisation överlämnas till 
revisionen. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på revisionens uppdrag granskat grundskolans ledningsorganisation. Rapporten 
visar att organisationen lever upp till statens krav och bedöms vara ändamålsenlig. Fortsatt 
arbete behövs inom områdena att stärka rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap 
på klassrumsnivå samt att tillse att rektorerna ges möjlighet att hinna med sitt arbete inom 
normal arbetstid.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport KPMG 2020-12-08 ”Granskning av grundskolans ledningsorganisation” 

Tjänsteskrivelse, yttrande på revisionens granskning av grundskolans ledningsorganisation. 

Diagram arbetsbelastning. Jämförelse medarbetarenkät 2018–2020 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att yttrandet angående granskning av grundskolans ledningsorganisation överlämnas till 
revisionen. 

Beslutet skickas till 
Kommun revisorerna
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2021-03-09

§ 28 Ärendenr BU 2021/24 

Förslag gällande mindre barngrupper i förskolan 

Beslut 
Att nuvarande mål för förskolan att gruppstorlekarna i genomsnitt ska uppgå till 15 barn per 
grupp år 2025 och att de yngsta barnen i första hand ska prioriteras vid minskning av 
gruppstorlekarna ligger fast. 

Ärendebeskrivning 
Ingemar Sturesson (KD) har lämnat in ett förslag till barn- och utbildningsnämnden att barn- 
och utbildningsnämnden omprövar sitt beslut från 2020-03-03 gällande tidpunkten för 
genomförandet av minskade barngrupper i syfte att tidigarelägga densamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Målsättning mindre barngrupper i förskolan. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att nuvarande mål för förskolan att gruppstorlekarna i genomsnitt ska uppgå till 15 barn per 
grupp år 2025 och att de yngsta barnen i första hand ska prioriteras vid minskning av 
gruppstorlekarna ligger fast. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 29 Ärendenr BU 2020/616 

Systematisk tillsyn av Lättebo förskola 2020 - redovisning av 
åtgärdade brister utifrån tillsyn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-05 § 44 att förelägga huvudmannen för 
Lättebo förskola att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.  

Huvudmannen (Vetlanda pastorat, Svenska kyrkan) har lämnat in en skriftlig redovisning. Av 
redovisningen framgår att huvudmannen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. Mot bakgrunden av redovisningen bedömer barn- och utbildningsnämnden att 
ärendet kan avslutas. 

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. 

Efter genomförd tillsyn av Lättebo förskola våren 2020 framkom brister på huvudmannivå, 
vilket föranledde barn- och utbildningsnämnden att besluta om att förelägga huvudmannen 
för Lättebo förskola att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.  

Huvudmannen (Vetlanda pastorat, svenska kyrkan) har nu inkommit med redovisning över 
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 

Beslutsunderlag 
Komplettering av uppgifter gällande åtgärdande av brister. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-05 § 44 att förelägga huvudmannen för 
Lättebo förskola att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.  
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Huvudmannen (Vetlanda pastorat, Svenska kyrkan) har lämnat in en skriftlig redovisning. Av 
redovisningen framgår att huvudmannen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. Mot bakgrunden av redovisningen bedömer barn- och utbildningsnämnden att 
ärendet kan avslutas. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola. 

Huvudmannen för Lättebo förskola, Vetlanda pastorat. 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 30 Ärendenr BU 2021/223 

Helårsbokslut 2020  Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Helårsbokslutet 2020 med kommentarer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2020 ett positivt resultat i helårsbokslutet på 
5 127 tkr. 

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1 063 tkr. Förskoleverksamheten som drivs i 
kommunal regi visar ett överskott på ca 2 300 tkr, vilket är en följd av lägre lönekostnader än 
budgeterat. Däremot har det under året skett en ökning mot budget av ersättningarna till 
enskilda utförare, vilket gör att det totala resultatet minskar med ca 1 200 tkr. 

Grundskola, fritidshem och förskoleklass redovisar ett resultat på 5 tkr. Verksamheten har 
arbetat med det sparkrav som kom under 2019 och detta har gett effekt under 2020. 

Musikskolan visar ett överskott på 906 tkr. Här har lönekostnaderna blivit lägre på grund av 
sjukfrånvaro under året. 

Gymnasiet redovisar ett positivt resultat på 408 tkr. Den av kommunen drivna gymnasieskolan 
redovisar ett resultat på -1 800 tkr mot budget till följd av högre lönekostnader än budgeterat. 
De interkommunala ersättningarna genererar ett positivt resultat med 2 200 tkr.  

Särskolan redovisar ett överskott på 2 872 tkr. Överskottet förklaras av lägre lönekostnaderna 
än budgeterat samt högre interkommunala ersättningar från andra kommuner. 

Vuxenutbildningen redovisar ett resultat på -2 645 tkr. Det negativa utfallet beror på minskad 
schablonersättning från Migrationsverket. 

Skolskjutsverksamheten redovisar ett resultat på -1 890 tkr.  Underskottet är en följd av ökat 
körda antal kilometer, ökat växelvis boende samt körningar av särskilda skäl.  

Resursteam inkl Komback visar ett överskott på 441 tkr. Överskottet förklaras av ej tillsatta 
tjänster, bland annat psykologtjänster.  

Mottagningsenhet Navet redovisar ett underskott på -42 tkr. Av verksamhetens kostnader har 
1 500 tkr täckts av pengar från central flyktingfond och 2 700 tkr är intäkter från riktade 
statsbidrag.  

Den centrala ledningsorganisationen redovisar ett överskott på 1 385 tkr. Överskottet beror 
främst på tjänster som gått ner i tid inom grundskolan samt diverse utbildningsinsatser som ej 
blivit genomförda till följd av Coronapandemin. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på 202 tkr till följd av färre fysiska möten 
främst under hösten. 

15



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09

Central administration visar ett resultat på 2 422 tkr. Det positiva resultatet är en följd av att 
kostnaderna för central fortbildning visar ett överskott på 750 tkr samt en central reserv som 
ej effektuerats.  

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringar för 2020 redovisar ett överskott mot budget 
på 676 tkr. Överskottet beror till största del på skolprojekt vilka blivit försenade och pengarna 
kommer således ombudgeteras till 2021. 

Beslutsunderlag 
Helårsbokslut 2020 Barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Helårsbokslutet 2020 med kommentarer godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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2021-03-09

§ 31 Ärendenr   

Investeringsbudget 2021 

Beslut 
Investeringsbudgeten för 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av investeringsbudgeten för 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till fördelning av investeringsbudget 2021. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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Sammanträdesdatum
2021-03-09

§ 32 Ärendenr  

Budget 2022: Rambehov 

Beslut 
Redovisat rambehov för 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat rambehov på 10 000 tkr relaterat bland annat till 
Vetlanda kommuns demografiska utveckling samt för att säkerställa att dess verksamheter 
kan uppfyller de krav som ställs på dem utifrån kommunala och statliga mål. 

Beslutsunderlag 
Budget 2022, rambehov. 

Beslutet skickas till 
Skolchef  

Ekonom 
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§ 33 Ärendenr   

Revidering av sammanträdesdatum 2021 

Beslut 
Att barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2021 ändras för följande datum: 

Ändras från 11/5 till 4/5 

Ändras från 8/6 till 1/6 

Ändras från 9/11 till 2/11 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade sammanträdestider 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden. Revideringen beror på att några av barn- och utbildningsnämndens 
sammanträdesdatum sammanfaller med socialnämnden. Detta har medfört att 
ledamöter/ersättare som sitter i båda nämnderna inte har kunnat delta i antingen barn- och 
utbildningsnämndens möte eller socialnämndens möte.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, revidering av sammanträdestider 2021 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2021 ändras för följande datum: 

Ändras från 11/5 till 4/5 

Ändras från 8/6 till 1/6 

Ändras från 9/11 till 2/11 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets möten för 2021 ändras för följande datum: 

Ändras från 27/4 till 20/4 

Ändras från 25/5 till 18/5. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare
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