
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-06 1 (16) 

Just sign. Utdragsbestyrkan 

 

Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 6 mars 2018 klockan 13.30 –17.14   

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Agneta Lindberg (S)  

Mikael Engström (S 

Malin Brihall (VF) 

Andreas Elamsson (C)  

Douglas Thor (M)  

Monica Samuelsson (KD)  

Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare 

Rune Solid (L) tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S) ersättare  

Pia Fälth (SD), ersättare 

Viveka Jarflord (V), ersättare 

 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef 

Tomas Halldin, rektor § del av 16  

Anders Blomqvist, ekonom § 18 

Henrik Wågesson, gymnasiechef § 19 

Helene Jonsson, grundskolechef § 20 -21 

Simon Bogren, tf. rektor § 20 - 21 

Björn Candestam, enhetschef § 21  

 

 

Utses att justera Mikael Engström (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 12 mars 2018. 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 13-26 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson administrativ chef 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Mikael Engström (S) 
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-06 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-03-12 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-04-02 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskansliet 

Underskrift  

 Jonas Gunnarsson administrativ chef 
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§ 13 Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Mikael Engström (S) väljs till justerare 
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§ 14  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Investeringsbudget 2018. 

Information gällande elevärende.  

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-06 5 (16) 

Just sign. Utdragsbestyrkan 

§ 15 

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: DNR: 2018BOU0303, 2018BOU0304, 2018BOU0328, 2018BOU0329, 

2018BOU0330, 2018BOU0331, 2018BOU0332, 2018BOU0333, 2018BOU0334, 

2018BOU0335, 2018BOU0336, 2018BOU0337, 2018BOU0338, 2018BOU0339, 

2018BOU0354, 2018BOU0355, 2018BOU0356, 2018BOU0357, 2018BOU0358, 

2018BOU0359, 2018BOU0374 

Beslut om placering i årskurs enligt skollagen: 2018BOU0376, 2018BOU0377, 

2018BOU0378, 2018BOU0379, 2018BOU0380 

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2018BOU0340 

Beslut om anställning av obehörig lärare och förskollärare: 2018BOU0257, 

2018BOU0258, 2018BOU0259, 2018BOU0260, 2018BOU0261, 2018BOU0262, 

2018BOU0263, 2018BOU0264, 2018BOU0265   

Yttrande IKE interkommunal ersättning, elever sökt i andra kommuner gymnasial nivå år 

2017: 2018BOU0170 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: 2018BOU0343, 2018BOU0344, 

2018BOU0345, 2018BOU0346, 2018BOU0347, 2018BOU0348, 2018BOU0349, 

2018BOU0350, 2018BOU0351, 2018BOU0370, 2018BOU0371, 2018BOU0372, 

2018BOU0373, 2018BOU0375  

Avsägelse: 2018BOU0352, 2018BOU0387, 2018BOU0388 
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§ 16 

Information 

Rapport från kontaktpolitiker 

Inga rapporter från kontaktpolitikerbesök.  

Förvaltningens information 

Ingen rapport  

Elevärende 

Rektor Tomas Halldin informerar nämnden om pågående insatser gällande ett 

elevärende.  
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§ 17 Dnr: 2018BOU0235, 2018BOU0236, 

2018BOU0250, 2018BOU0251, 

2018BOU0252 2018BOU0253, 

2018BOU0254,   

Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn av 

utbildningsverksamheten i Vetlanda kommun.  

Förskola och gymnasieskola har genomgått granskningen helt utan anmärkningar, 

grundskolan har fått anmärkning gällande skolbibliotek samt tillgången på 

studiehandledning på modersmål. 

Skolinspektionen har uppmärksammat brister inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan 

och vuxenutbildningen. Bristerna gäller det systematiska kvalitetsarbetet. 

Skolinspektionen påpekade detta vid den förra skolinspektionen. 

Arbetet med att åtgärda dessa brister påbörjades efter att den tidigare granskningen 

avslutats, men då de ännu inte är fullt åtgärdade har Skolinspektionen skyldighet att ge 

ett föreläggande med vite. Totalt handlar det om 1,5 miljoner kronor i vite uppdelat i tre 

olika förelägganden. 

Bristerna ska vara åtgärdade senast den 15 september 2018. Både förvaltningens och 

Skolinspektionens bedömning är att bristerna kommer att vara åtgärdade till den 15 

september. 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Informationen läggs till protokollet 

Beslutsunderlag 

Beslut skolinspektionen  
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§ 18 Dnr: 2018BOU0310   

Bokslut 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslutet 2017 med kommentarer godkänns.   

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2017 ett överskott i bokslutet på 1 739 tkr. 

Verksamheterna administration barn- och utbildningsförvaltningen, särskolan, Vetlanda 

Lärcentrum samt skolskjuts visar överskott. Delar av överskottet härrör från vakanta 

tjänster och överskott av interkommunala ersättningar inom särskolan. 

Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Bokslutet 2017 med kommentarer godkänns.   

Beslutsunderlag 

Bokslut barn- och utbildningsnämnden 2017. 
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§ 19   Dnr: 2018BOU0309   

Estetprogrammet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Inga elever tas in på estetiska programmet hösten 2018. Eleverna som i år går årskurs 1 

och 2 får slutföra utbildningen i Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 

Njudungsgymnasiet estiska program har innevarande år 13 elever. Elever är fördelade 

på de tre årskurserna enligt följande: 3 elever går år 1 , 6 elever går år 2 och 4 elever går 

år 3. Inför årets antagning har två elever sökt estetiska programmet i första hand. Ingen 

elev från Vetlanda kommun. 
 
Estetiska programmet har tillskott i budget på 1 626 000 kronor 2018, elevpengen 
generar 1 314 944 kronor på helår. Av elevpengen går 76 % till programkostnader och 
övriga delen till övergripande kostnader, inklusive individuellt val. Kvar blir då 999 000 
kronor till programmet. Kostnaden för programmet, med befintlig bemanning, hamnar 
på 3 410 000 kronor på helår.  

 

Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Inga elever tas in på estetiska programmet hösten 2018. Eleverna som i år går årskurs 1 

och 2 får slutföra utbildningen i Vetlanda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Estetiska programmet, Njudungsgymnasiet. 

Beslutet skickas till 

Gymnasiechef  
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§ 20   Dnr: 2018BOU0305, 2018BOU0306 

Timplan för grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Från och med  läsåret 2018/2019 införs gemensam timplan i grundskolan, i enlighet med 

bilaga.  

Ärendebeskrivning  

Idag kan det skilja sig mellan skolorna i landet hur mycket undervisningstid eleverna får i 

de olika ämnena under olika årskurser. Skolorna har även rätt att välja i vilken årskurs 

språkval ska starta. Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan 

skolorna. Bland annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de 

missar undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat 

ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av undervisningstiden 

innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna får de timmar de har rätt 

till.  

Regeringen gav utbildningsdepartementet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 

stadieindelad timplan. Utbildningsdepartementet presenterade sitt förslag i augusti 

2016. Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta garanterade 

undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet).  

Regeringen la fram prop. 2016/17:143 ”En stadieindelad timplan i grundskolan och 

närliggande frågor” till riksdagen i maj 2017. I juni 2017 fattade riksdagen beslut i 

enlighet med regeringens förslag. Den stadieindelade timplanen börjar gälla från och 

med 1 juli 2018.  

För att säkerställa en likvärdig utbildning i hela kommunen har grundskolan tagit fram en 

gemensam timplan som är anpassad utifrån propositionen. 

Helene Jonsson, grundskolechef och Simon Bogren, tf. rektor redogör för ärendet.  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Från och med  läsåret 2018/2019 införs gemensam timplan i grundskolan, i enlighet med 

bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Gemensam timplan för grundskolan 

Bilaga, timplan 

Beslutet skickas till 

Grundskolechef  
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§ 21   Dnr: 2018BOU0307, 2018BOU0308 

Mogärdeskolans idrottshall 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering gällande möjligheten att 

tillgodose Mogärdeskolans behov av idrottslokaler med i kommunen befintliga 

idrottshallar.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att avsätta investeringsmedel, för 

Mogärdeskolans om och tillbyggnad samt till Landsbro och Withalaskolans om och 

tillbyggnad. 

I den plan som utarbetades av tekniska kontoret i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen ingick det att nuvarande idrottshall på Mogärdeskolan skulle 

rivas för att göra plats för trafiklösning samt parkeringsplats. Sedan den ursprungliga 

planen utarbetades har det uppkommit frågetecken till huruvida idrottsundervisningen 

kan klaras av utan idrottshallen på Mogärdeskolan, då elevantalet har ökat och 

kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning i kommunen.  

Björn Candestam, enhetschef redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att Mogärdeskolans idrottshall behålls och att nämnden begär hos tekniska kontoret att 

idrottshallen renoveras så att den kan fortsätta användas för idrottsundervisning. 

Yrkanden 

Andreas Elamsson (C) yrkar återremiss till förvaltningen för komplettering av 

utredningen om möjligheten till att lokalbehovet kan tillgodoses med i kommunen 

befintliga idrottshallar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mogärdeskolans idrottshall 

Utredning, Mogärde idrottshall 
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§ 22   Dnr: 2018BOU0443 

Internkontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Intern kontrollplan för 2018 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp 

det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta 

en särskild plan för den interna kontrollen. 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Intern kontrollplan för 2018 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2018.  

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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§ 23   Dnr: 2018BOU0311  

Kontantbidrag för enskild resa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Kontantbidraget för enskild resa, fastställs enligt bilaga.  

Ärendebeskrivning 

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till 

elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Enligt 

lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande 

förordning, ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnad för dagliga resor i de 

fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Kommunens skyldighet 

gäller de elever som har minst sex kilometer mellan hem och skola.  

Kommunen har ingen skyldighet att anordna transporter för gymnasielever utan endast 

ansvara för ersättning för resekostnader.  Om kommunen erbjuder ett stöd genom 

kontant ersättning är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som 

motsvarar 1/30 av gällande prisbasbelopp för varje hel kalendermånad. 

Jonas Gunnarsson, administrativchef redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kontantbidrag elevresor 

Beslut skickas till 

Skolskjutsplanerare  

Ekonom 
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§ 24   Dnr: 2018BOU0312 

Redovisning av synpunkt Vetlanda 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisning läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning1  

Under 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen fått totalt 30 synpunkter via 

kommunens synpunktshantering, de flesta (24) har kommit via webbformulär. 

Synpunkterna är fördelade enligt följande: 11 klagomål, tre förslag, tre beröm och sex 

övrigt och sju frågor. 

Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning läggs till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Synpunkt Vetlanda Barn- och utbildningsförvaltningen 2017. 
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§ 25   Dnr: 2018BOU0444 

Investeringsbudget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Investeringsbudget för 2017 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till investeringsbudget 2016 är upprättat. Den totala investeringen uppgår till 

5 760 tkr, varav 2 600 tkr är riktade investeringsmedel för inventarier i Mogärdeskolan,  

260 tkr är riktade till förskolan för inventarier i nya förskoleavdelningar, samt 1 100 tkr 

riktade till Njudungsgymnasiet för investeringar inom yrkesinriktade program och 

teknikcollege.   

Jonas Gunnarsson, administrativ chef redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Investeringsbudget 2018 

Beslut skickas till 

Ekonom 
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§ 26 

Övrigt 

 


