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§ 45 Ärendenr   

Val av justerare 

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

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs.
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§ 47 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegation. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2021/829, 2021/832, 
2021/833, 2021/834, 2021/835, 2021/836, 2021/845, 2021/844, 2021/846, 2021/847, 
2021/848, 2021/861, 2021/862, 2021/863, 2021/864, 2021/866, 2021/867, 2021/869, 
2021/871, 2021/875, 2021/876, 2021/877, 2021/878, 2021/878, 2021/879, 2021/880, 
2021/881. 

Övriga meddelanden 

Yttrande från revisionen angående årsredovisningen, ärendenr: 2021/950 

Beviljande av ansvarsfrihet – barn- och utbildningsnämnden, ärendenr: 2021/949  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2021/792, 2021/820, 2021/849, 
2021/858, 2021/860, 2021/865, 2021/891, 2021/897, 2021/904, 2021/905, 2021/915, 
2021/930, 2021/943, 2021/944, 2021/945, 2021/946, 2021/947.

5



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01

§ 48 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Christina Moths (C) redovisar från digitalt verksamhetsbesök på Myresjöskola, Landsbro F-6 
samt Holsby förskola.  

Mikael Hahn (S) och Patrik Karlsson (VF) redovisar från verksamhetsbesök på 
Njudungsgymnasiet.  
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§ 49 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Gymnasiechef Anna Ullman, informerar om erfarenheterna av fjärrundervisning på gymnasiet 
under covid-19.  

Skolchef Henrik Wågesson informerar om diskussionerna gällande gymnasieförbund.  

Verksamhetsutvecklare Jonas Gunnarsson redogör för Skolinspektionsärenden under läsåret 
2020/2021.
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§ 50 Ärendenr   

Frånvarohantering inom grundskolan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.   

Ärendebeskrivning 
Britta Utter, verksamhetschef F-6 samt Ann Ljungström, verksamhetschef 7-9 redovisar hur 
frånvaron ser ut inom grundskolan för perioden januari till april, samt hur den nya rutinen och 
e-tjänsten för frånvaroanmälan har fungerat.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet.  
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§ 51 Ärendenr   

Byggnationer och renoveringar av förskolor och skolor 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Bitr. skolchef Henrik Bjarnbäck och fastighetschef Joakim Öhman går igenom pågående 
byggnationer och renoveringar av förskolor och skolor. Withalaskolan beräknas vara klar i 
slutet av oktober 2021, Mogärdeskolan beräknas vara klart i slutet av oktober 2021 och 
Landsbro 7-9 ska vara klart i september 2023. Projekteringen av renovering samt om- och 
tillbyggnad av Tomaslundsskolan påbörjas hösten 2021. Tomaslundsskolan ska vara klar under 
2025. Renovering samt om- och tillbyggnad av Korsberga skola startar till hösten 2021 och ska 
vara klart till årsskiftet 2021/2022.  

När det gäller förskolans lokaler ska Himlabackarna vara klart i slutet av november 2021. Om- 
och tillbyggnaden av Björköby förskola slutbesiktigades 1 juni.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet.
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§ 52 Ärendenr BU 2021/873 

Revidering av Huvudmannens plan för 
introduktionsprogrammen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade planen för 
introduktionsprogrammen i Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen (2010:800) 17kap 7§ ska huvudman fastställa en plan för 
introduktionsprogrammen (IM) som utbildningen ska följa. En revidering av befintlig plan har 
genomförts då den förra planen gällde för läsåret 2018–2019. Planen granskas årligen. Planen 
består av en del som är gemensam för de fyra introduktionsprogrammen där bland annat det 
systematiska kvalitetsarbetet beskrivs. Därefter presenteras de fyra programmen var för sig; 
programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. Planen 
kommer att uppdateras årligen.   

Beslutsunderlag 
Huvudmannens plan för introduktionsprogrammen, Vetlanda kommun. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade planen för 
introduktionsprogrammen i Vetlanda kommun. 

 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef 

Rektor för introduktionsprogrammen 

10



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01

§ 53 Ärendenr BU 2021/874 

Prognos per april 

Beslut 
Prognos per april 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per april för Barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse mot budget på -4 968 
tkr. Detta är en ökning med drygt -3 000 tkr jämfört med föregående prognos, då nämnden 
prognostiserade -1 580 tkr i avvikelse mot budget. Ökningen är en följd av minskade intäkter 
gällande schablon- och asylersättningar främst på Vetlanda lärcentrum samt att 
förskoleverksamheten prognostiserar ett större negativt utfall. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2021. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Prognos per april 2021 godkänns.
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§ 54 Ärendenr BU 2021/854 

Redovisning av intern kontroll 2020 

Beslut 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Följande kontrollområden har kontrollerats under 2020. 

 Styrdokument 

Inga större avvikelser har noterats.  

Resurscentrum för elevhälsan har inte genomfört kontroller inom följande områden: 

 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Anledningen till att kontroll inte genomförts beror på att Resurscentrum 2020 inledde ett 
arbete med att ta fram ett nytt arbetssätt för att bättre kunna följa upp hur skolorna arbetar 
med att säkerställa stödinsatser i form av extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Arbetet ska vara klart till hösten 2021.  

På grund av personalrelaterade orsaker har ekonomikontoret inte genomfört kontroller inom 
följande kontrollområden när det gäller barn- och utbildningsförvaltningen: 

 Köptrohetsanalys 

 Prisanalys 

 Personliga utlägg 

 Reseersättningar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Redovisning av intern kontrollplan för 2020 

Rapport, Redovisning av intern kontrollplan 2020 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2020 godkänns.
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§ 55 Ärendenr BU 2021/850 

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde fastställs 
att gälla från och med 2021-06-07. 

Ärendebeskrivning 
Av Vetlanda kommuns policy för arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag, framgår bl.a. att 
nämnderna ska ha en informationsredovisning som även utgör styrdokument för arkivvården.  

Informationshanteringsplanen är anpassad för verksamhetsbaserad informationsredovisning 
som utgår från KLASSA. Arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan har utgått från 
barn- och utbildningsnämndens nuvarande dokumenthanteringsplan. Tidigare fastställda 
beslut om arkivering och gallring av förvaltningens handlingar har ändrats i mindre omfattning 
och endast i de fall där ändringar utgår från ändringar i lag, förordning eller 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner samt Riksarkivet. 

Informationshanteringsplanen ersätter tidigare Dokumenthanteringsplan för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 

Riktlinje - Informationshanteringsplan 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde fastställs 
att gälla från och med 2021-06-07. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationssekreterare
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§ 56 Ärendenr BU 2021/855 

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Beslut 
Revidering av riktlinjerna gällande inackorderingstillägg godkänns. 

Ärendebeskrivning 
En revidering av riktlinjerna för inackorderingstillägg har gjorts. Beloppen har reviderats 
utifrån basbeloppet för 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Revidering av riktlinjer för inackorderingstillägg 

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Revidering av riktlinjerna gällande inackorderingstillägg godkänns. 

Beslutet skickas till 
Antagningskansliet Vetlanda kommun
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§ 57 Ärendenr BU 2021/872 

Läsårstider 

Beslut 
Förslaget till läsårstider för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till läsårstider har tagits fram för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 se 
bilaga. Läsåret ska enligt skolförordningen innehålla minst 178 skoldagar för eleverna. Enligt 
gällande avtal får lärarnas arbetstid fördelas över max 194 arbetsdagar på ett läsår.  

Lov är förlagda till vecka 44 och vecka 7 samt påsklov före eller efter påsk beroende på om 
påsken infaller tidigt eller sent.  

Förläggningen av kompetensdagarna har anpassats till kvalitetsarbetscykeln i Hypergene. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Arbetsår och läsårstider 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunikationssekreterare 

Skolsekreterare  
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