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§ 1 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Patrik Karlsson (VF) väljs till justerare.
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 2 Ärendenr  

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Tillkommande ärende: Beslutsärende gällande avstängning av elev från praktiska moment 
enligt skollagen. 

Beslutsärende gällande uppföljning av tidigare avstängning av elev från praktiska moment 
enligt skollagen.
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 3 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: 2020/2619, 2020/2620, 
2020/2621, 2020/2622, 2020/2623, 2020/2624, 2020/2625, 2020/2626, 2020/2627, 
2020/2628, 2020/2629, 2020/2631, 2020/2632, 2020/2635, 2020/2636, 2020/2637, 
2020/2638, 2020/2639, 2020/2640, 2020/2641, 2020/2642, 2020/2643, 2020/2644, 
2020/2645, 2021/6, 2021/7, 2021/8, 2021/12, 2021/13, 2021/14, 2021/15, 2021/16, 2021/17, 
2021/18, 2021/19, 2021/77, 2021/78, 2021/79, 2021/80, 2021/166, 2021/167, 2021/168, 
2021/169, 2021/170, 2021/171, 2021/172. 

Beslut om mottagande och antagning av elever på vuxenutbildning på gymnasienivå ärendenr: 
2021/23, 2021/74, 2021/75, 2021/87,  

Beslut om att övergå till distansundervisning, ärendenr: 2021/74, 2021/139 

Beslut om anställning av icke legitimerad förskollärare, ärendenr: 2020/2633, 2020/2634, 
2021/3, 2021/4, 2021/5, 2021/81, 2021/82, 2021/83 

Övriga meddelanden 

Beslut från Kommunfullmäktige 2020-12-16 § 138 avsägelse från Viveka Jarflod (V) avseende 
hennes politiska uppdrag. Ärendenr: 2021/204. 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-20 § 60 gällande ny biblioteksplan 2020-2024.  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/2567, 2020/2594, 
2020/2576, 2020/2591, 2020/2595, 2020/2658, 2020/2693, 2020/2694, 2020/2695, 
2020/2696, 2021/37, 2021/55, 2021/56, 2021/112, 2021/113, 2021/114, 2021/115, 
2021/118, 2021/119, 2021/120, 2021/121, 2021/122, 2021/123, 2021/124, 2021/149, 
2021/150, 2021/151, 2021/155, 2021/160.  
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 4 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts på grund av rådande pandemi.
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 5 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
 

Covid-19 

Personalsituationen har förbättrats inom samtliga verksamheter. Det är låg frånvaro bland 
både barn, elever och personal. Skolcheferna i länet har löpande avstämning med regionens 
smittskydd. Vid mötena går man igenom det aktuella läget i länet och i kommunerna. 

För närvarande bedrivs fjärr- och distansundervisning på Njudungsgymnasiet samt Landsbro 
7-9. Fjärr- och distansundervisningen bedrivs för att minska trängseln på skolorna. De olika 
årskurserna är inne på Njudungsgymnasiet respektive Landsbro 7-9 utefter ett rullande 
schema. 

Byggnation Landsbro 7-9 

Förvaltningen och Tekniska kontoret tittar på möjligheten för Landsbro 7-9 att använda Viking 
Beds gamla lokaler som temporära undervisningslokaler för att minska trängseln på skolan 
under byggtiden.  

Skolmiljarden 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen, att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med 
tillskottet är att kommunerna ska kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till. Bidraget är riktat till grundskolan och gymnasiet och ska användas under 2021. 
För Vetlanda kommun innebar det ett tillskott på 2 721 tkr för 2021. 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen har två pågående ärenden inom grundskolan gällande anmälan om 
kränkande behandling samt bristande stöd. 
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2021-02-09

§ 6 Ärendenr BU 2020/1869 

Granskning av Njudungsgymnasiet - arbetet med att främja 
elevers hälsa 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 30 slumpvis utvalda gymnasieskolor 
för att bedöma deras arbete med att främja elevers hälsa. Njudungsgymnasiet är en av dessa 
skolor. Skolinspektionen har genomfört intervjuer med lärare, elevhälsan, elever samt rektor. 

Gymnasiechefen redogör resultaten utav granskningen.  

Beslutsunderlag 
Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet med att främja elevers hälsa 

Granskning av Njudungsgymnasiet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 7 Ärendenr BU 2021/76 

Revidering av riktlinje för barnomsorg 

Beslut 
De reviderade riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid fastställs.  

Tidigare beslut (BUN 2020-06-02 § 52) att upphöra med att erbjuda förlängt öppethållande 
mellan 18.00 och 19.00 vid ordinarie förskolor och fritidshem upphävs då det inte är förenligt 
med nu gällande bestämmelser i Skollagen. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande riktlinjer beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2013-11-05 och reviderades 
senast 2018-10-02 i samband med förändringar på Vilans nattis.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-02 att avveckla barnomsorg på obekväm tid 
vid avdelningen stjärnan, Vilans förskola, från och med 1 januari 2021. Detta beslut medför att 
nuvarande riktlinjer behöver revideras utifrån att avdelningen stjärnan avvecklas.     

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid. 

Tjänsteskrivelse, Revidering av riktlinjer för barnomsorg. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att de reviderade riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid fastställs.  

Att tidigare beslut (BUN 2020-06-02 § 52) att upphöra med att erbjuda förlängt öppethållande 
mellan 18.00 och 19.00 vid ordinarie förskolor och fritidshem upphävs då det inte är förenligt 
med nu gällande bestämmelser i Skollagen. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Grundskolechef 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 8 Ärendenr BU 2021/68 

Etablering av Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp 
vid Tomaslundsskolan. 

Beslut 
Att etablera Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp som en del av tidigare beslutat 
investeringsprojekt avseende om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan. 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset och Estethuset konstateras att 
Resurscentrum/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än tidigare nämnda. 
En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns några lämpliga lokaler i 
övriga kommunala fastigheter. 

Som ett alternativ till att hyra lokaler externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet för 
Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och 
tillbyggnad på Tomaslundsskolan. Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tidigare utredning Begäran om investeringsmedel för etablering av 
Centrala elevhälsan och särskild undervisningsgrupp 
vid Tomaslundsskolan av Joakim Öhman och Henrik Bjarnbäck 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att etablera Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp som en del av tidigare beslutat 
investeringsprojekt avseende om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Bitr. Skolchef  

Verksamhetschef resurscentrum  

Rektor Tomaslundsskolan 
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§ 9 Ärendenr BU 2021/69 

Behov av idrottshallar i Vetlanda centralort 

Beslut 
Att en ny hallyta tillskapas för att ersätta Mogärdeskolans idrottshall som ska rivas i enlighet 
med tidigare beslut.  

Att Mogärdeskolans idrottshall inte rivs innan ersättningsyta är på plats. 

Ärendebeskrivning 
Utredningen som gjorts visar att idrottsundervisningen inte kommer få plats när 
Mogärdeskolans hall rivs.  Bedömningen är att hallen bör vara kvar tills en ny hall tillkommer 
för att eleverna ska få idrottsundervisningen som de har rätt till. Bristen på halltid bedöms så 
stor att den inte kan täckas med andra aktiviteter såsom gym eller andra alternativ och 
fortsätta ge god kvalitet i undervisningen.  

Brist på hallyta försvårar möjligheterna att kunna bedriva en önskvärd, kvalitativ och varierad 
undervisning. Detta gör det svårare för idrottsämnet att leva upp till läroplanens krav. Att 
ersätta tid i idrottshall med gym och andra aktiviteter är ingen långsiktig lösning då transport 
till och från andra ställen tar undervisningstid och resurser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Idrottshallar Vetlanda centralort. 

Utredning Mogärdeskolans idrottshall 2018. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att en ny hallyta tillskapas för att ersätta Mogärdeskolans idrottshall som ska rivas i enlighet 
med tidigare beslut.  

Att Mogärdeskolans idrottshall inte rivs innan ersättningsyta är på plats. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Bitr. Skolchef  

Idrottschef 
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§ 10 Ärendenr BU 2021/71 

Avveckling av elevsystemet IST-Extens 

Beslut 
Verksamhetssystemet Extens gallras och därefter avvecklas. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upphandlat ett nytt elevsystem som kommer att 
ersätta nuvarande systemen Extens för förskola, grundskola och gymnasiet samt Procapita för 
Vetlanda lärcentrum. Innan ett system avvecklas behöver nämnden fatta beslut om gallring av 
informationen och avveckling av systemet. 

Beslutsunderlag 
Gallringsutredning av elevsystemet IST Extens . 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att verksamhetssystemet Extens gallras och därefter avvecklas. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef IT

12



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 11 Ärendenr BU 2021/72 

Förbättrade rutiner och effektivare arbetsrätt vid övergången 
mellan skola - arbetsliv. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom, att hos kommunstyrelsen yrka på att 590 
000 kr avsätts ur omställningsutrymmet för 2021, för effektivare arbetssätt samt framtagande 
av rutiner gällande övergången mellan skola och arbetsliv. Syftet är att personer med särskilda 
behov ska kunna få stöd att komma ut i arbete/sysselsättning efter avslutade 
gymnasiestudier. 

Ärendebeskrivning 
Rutinerna för övergången mellan skola - arbetsliv för elever i gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogrammen är undermåliga. Utredningen ”samordning av insatser för personer 
i behov av särskilt stöd” som framarbetats av personal inom BU, VO och SO i samverkan, pekar 
på att vissa elever hamnar utan åtgärd vid övergången mellan skola - arbetsliv. En del av dessa 
får avslag på ansökan om aktivitetsersättning och återfinns inom ramen för daglig verksamhet 
men tvingas söka försörjningsstöd från kommunen för sitt uppehälle. 

Andra som inte är aktuella för daglig verksamhet men har stödbehov hänvisas genom avslag 
på aktivitetsersättning att verka på den öppna arbetsmarknaden. Utan adekvat stöd riskerar 
individen att inte komma in eller vara kvar på arbetsmarknaden, pga. av brist på erforderliga 
anpassningar och stöd. Arbetslösheten bidrar därmed till att de blir hänvisade till 
försörjningsstöd för att klara sig. Enhetschef vux myndighet som handlägger ekonomiskt 
bistånd vittnar om att denna målgrupp identifieras inom försörjningsstödet sedan en tid 
tillbaka.   

Ambitionen med detta initiativ är att fånga eleverna tidigt för att direkt efter avslutade studier 
kunna börja följa framarbetad plan. Vi önskar att ge stöd och förutsättningar för den enskilde 
att komma till en långsiktig lösning med arbete/sysselsättning och rätt försörjning. Syftet är 
även att stödja de som i dag befinner sig i denna utsatta situation.  

Primära målgrupper är elever i år 4 på gymnasiesärskolas nationella program samt elever ur 
målgruppen i år 3 på introduktionsprogrammen men syftar även till att fånga de som redan 
hamnat i denna situation.  

Beslutsunderlag 
Samordning av insatser för personer i behov av särskilt stöd, 2019-09-23 

Analysunderlag som grund för framarbetande av samordnad strategi gällande 
arbetsmarknadsfrågor i Vetlanda kommun, juni 2017 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Lämnas utan förslag till beslut.  

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom att hos 
kommunstyrelsen yrka på att 590 000 kr avsätts ur omställningsutrymmet för 2021, för 
effektivare arbetssätt samt framtagande av rutiner gällande övergången mellan skola och 
arbetsliv. Syftet är att personer med särskilda behov ska kunna få stöd att komma ut i 
arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 12 Ärendenr BU 2021/73 

Göra verkstad av integrationen i förskola och skola 

Beslut 
Skolchefen får i uppdrag att utred en socioekonomisk fördelningsmodell för förskolan. 

Skolchefen får i uppdrag att se över skolvalsmodellen och möjligheter att skapa heterogena 
skolor. 

Skolchefen får i uppdrag att följ upp effekter av det nya resursfördelningssystemet för 
grundskola. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna har begärt att en utredning görs som synliggör och sätter på fingret på 
vilka förändringar som krävs för att motverka segregation och ge alla barn samma 
förutsättningar att tillägna sig det svenska språket och komma in i det svenska samhället. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Göra verkstad av integrationen i förskola och skola. 

Bilaga 1, Socioekonomiska skillnader. 

Bilaga 2, Tabell socioekonomi/skolor. 

Bilaga 3, Betygsresultat årskurs 6 läsåret 2019/2020. 

Bilaga 4, Behörighet, andel lärare med lärarlegitimation. 

Bilaga 5, Sammanställning enkät till föreningar kring fördelning av deltagare. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Skolchefen får i uppdrag att utred en socioekonomisk fördelningsmodell för förskolan. 

Skolchefen får i uppdrag att se över skolvalsmodellen och möjligheter att skapa heterogena 
skolor. 

Skolchefen får i uppdrag att följ upp effekter av det nya resursfördelningssystemet för 
grundskola.
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Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 13 Ärendenr   

Återkallelse av samtliga uppdrag i arbetsutskottet 

Beslut 
Att återkalla samtliga uppdrag i arbetsutskottet inklusive ersättare. 

Att nya ledamöter väljs till arbetsutskottet för perioden 2021–2022. 

Att nya ersättare väljs till arbetsutskottet för perioden 2021 - 2022.  

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C och M till S, C, L och KD i 
kommunfullmäktige och där med även i barn- och utbildningsnämnden. Är förslaget att 
nuvarande arbetsutskott vilket återspeglar den tidigare majoriteten (S, C, och M). Väljs om för 
att nu återspegla den nya majoriteten i barn- och utbildningsnämnden (S, C och KD). 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att återkalla samtliga uppdrag i arbetsutskottet inklusive ersättare. 

Att nya ledamöter väljs till arbetsutskottet för perioden 2021–2022. 

Att nya ersättare väljs till arbetsutskottet för perioden 2021 - 2022. 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 14 Ärendenr   

Val till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut från 2019-01-11 § 5 att antalet ledamöter i 
arbetsutskottet ska vara fyra till antalet, upphävs. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att antalet ordinarie ledamöter i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska vara tre till antalet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens presidium, ordförande, 1:e vice ordf. 
och 2:e vice ordförande utgör arbetsutskottets tre ledamöter. Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C och M till S, C, L och KD i 
kommunfullmäktige, har nämnden beslutat att välja ett nytt arbetsutskott för att återspegla 
den nya majoriteten i barn- och utbildningsnämnden (S, C och KD). 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår nämnden att besluta enligt följande: 

Att barn- och utbildningsnämnden upphäver nämndens beslut från 2019-01-11 § 5 att antalet 
ledamöter i arbetsutskottet ska vara fyra till antalet. 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att antalet ledamöter i arbetsutskottet ska vara tre 
till antalet. 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens presidium utgör arbetsutskottets 
tre ledamöter, barn- och utbildningsnämnden ordförande är tillika ordförande i 
arbetsutskottet. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 

Kommunkansliet 
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09

§ 15 Ärendenr  

Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Följande ledamöter utses till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021–2022. 

Ersättare 

Agneta Lindberg, ersättare för S och C 

Björn Engström, ersättare för VF 

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C och M till S, C, L och KD i 
kommunfullmäktige, har nämnden beslutat att välja ett nytt arbetsutskott för att återspegla 
den nya majoriteten i barn- och utbildningsnämnden (S, C och KD). Vilket även inkluderar val 
av ersättare. 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att Agneta Linberg väljs till ersättare för S och C i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2021–2022. 

Patrik Karlsson (VF) föreslår att Björn Engström väljs till ersättare för VF i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2021–2022. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 

Kommunkansliet 
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