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Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 10 april 2018 klockan 13.30-16.30 

Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande 

Mikael Engström (S) 

Patrik Karlsson (VF) 

Malin Brihall (VF) 

Andreas Elamsson (C) 

Robin Wallén-Nilsson (M) 

Douglas Thor (M) 

Monica Samuelsson (KD) 

Madelene Kohut (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S) 

Christina Moths (C) 

Pia Fälth (SD) 

Viveka Jarflord (V) 

 

Eva Gustafsson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Anders Blomqvist, ekonom § 34 - 37 

 

Utses att justera Patrik Karlsson (VF) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet måndagen den 16 april 2018 

§ 29,30 justerades omedelbart, se separat protokoll 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 27-44 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare 

 

Justerare 

Mikael Hahn (S) 

 

 Patrik Karlsson (VF) 
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Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-04-16 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-05-07 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 27 Dnr  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Patrik Karlsson (VF) väljs till justerare. 

 

 

  



 

Just sign. Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-10 4 (18) 

§ 28 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns. 
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§ 31 

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: 2018BOU0536, 2018BOU0516, 2018BOU0517, 2018BOU0518, 

2018BOU0519, 2018BOU0519, 2018BOU0520, 2018BOU0521, 2018BOU0417, 2018BOU0426, 

2018BOU0427, 2018BOU0428, 2018BOU0416, 2018BOU0415 

Beslut om placering i årskurs enligt skollagen: DNR: 2018BOU0537, 2018BOU0535, 

2018BOU0473, 2018BOU0474, 2018BOU0475, 2018BOU0476, 2018BOU0477, 2018BOU0478, 

2018BOU0479, 2018BOU0480 

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: DNR: 2018BOU0538, 

Övriga delgivningar 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling: DNR: 2018BOU0501, 2018BOU0502, 

2018BOU0414, 2018BOU0409, 2018BOU0408, 2018BOU0407, 2018BOU0406 

Avstängning från skolverksamhet enligt 5 kap 17 §: DNR: 2018BOU0448, 2018BOU0449, 

2018BOU0450  

Synpunkter på detaljplan av Storegårdens förlängning: DNR: 2018BOU0581 

Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete: DNR: 2018BOU0454 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder för fritidsverksamhet på Stacken: DNR: 2018BOU0539 
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§ 32 

Information 

Rapport från kontaktpolitiker 

Robin Wallén Nilsson redovisar från verksamhetsbesök på Nye förskola. 

Förvaltningens information 

Utredningen gällande lärmiljöer och särskilda undervisningsgrupper kommer att slutföras 

under maj månad och därefter redovisas för nämnden. 

Verksamhetsutvecklare Jonas Gunnarsson har fått i uppdrag av skolchefen att utreda 

skolornas upptagningsområden i Vetlanda centralort med hänsyn till att Mogärdeskolan F-6 

kommer bli tvåparallellig .  

Biträdande skolchef Henrik Bjarnbäck har fått i uppdrag av skolchefen att utreda möjligheten 

till ökad samordning mellan Vetlanda lärcenter och Njudungsgymnasiet.   
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§ 34   Dnr: 2018BOU0513 

Interkommunal prislista för grundskola, skolbarnomsorg och 
förskola, samt bidragsbelopp för enskild förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Interkommunal prislista för grundskola, skolbarnomsorg och förskola 2018 samt 

bidragsbelopp till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskolor 2018 

fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2018. 

Ekonom Anders Blomqvist redogör för beräkningssättet. Bidragsbeloppet ska överensstämma 

med vad som gäller för motsvarande kommunal verksamhet. 

Anders Blomqvist, ekonom redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Interkommunal prislista för grundskola, skolbarnomsorg och förskola 2018 samt 

bidragsbelopp till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskolor 2018 

fastställs. 

Beslutsunderlag 

Bidragsbelopp för enskilda förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola 2018. 

Interkommunal prislista för grundskola, skolbarnomsorg och förskola 2018. 

Beslutet skickas till 

Ekonom 

Enskilda, förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
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§ 35   Dnr 2018BOU0533   

Bokslutsprognos per februari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslutsprognos till och med februari 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Bokslutsprognosen för februari visar på ett negativt resultat för nämnden på – 5 233 tkr. 

Större avvikelser redovisas inom förskolan, underskott på – 694 tkr, grundskolan redovisar ett 

underskott på -810 tkr samt gymnasieskolan som redovisar ett underskott på – 2 941 tkr. 

Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Bokslutsprognos till och med februari 2018 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Bokslutsprognos per februari. 
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§ 36   Dnr 2018BOU0534  

Rambehov för 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner redovisat rambehov för 2019. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat behov av medel för att säkerställa att dess 

verksamhet uppfyller de krav verksamheten har mot sig.  

Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat rambehov relaterat till Vetlanda kommuns 

demografiska utveckling, utökade lokalkostnader för paviljonger samt minskning av förskolans 

gruppstorlekar.  

Eva Gustafsson, skolchef, redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, rambehov inför 2019. 
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§ 37   Dnr: 2018BOU0626 

 

Internkontrollplan 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen för 2017 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande kontrollområden har kontrollerats under 2017. 

 Styrdokument 

 Köptrohetsanalys 

 Prisanalys 

 Personliga utlägg 

 Reseersättningar 

 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  

Inga större avvikelser har noterats. Där avvikelser har noterats har ansvarig chef blivit 

informerad.    

Anders Blomqvist, ekonom och Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av intern kontroll 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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§ 38   Dnr: 2018BOU0511 

Mogärdeskolans idrottshall 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos tekniska kontoret att antingen renovera 

Mogärdeskolans idrottshall alternativt tillskapa motsvarande yta för idrottsundervisning i 

annan lämplig idrottslokal inom centralorten i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

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.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att återremittera ärendet till 

förvaltningen för komplettering gällande möjligheten att tillgodose Mogärdeskolans behov av 

idrottslokaler med i kommunen befintliga idrottshallar utanför centralorten.  

Eva Gustafsson, skolchef och Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos tekniska kontoret att antingen renovera 

Mogärdeskolans idrottshall alternativt tillskapa motsvarande yta för idrottsundervisning i 

annan lämplig idrottslokal inom centralorten i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Utredning, Mogärde idrottshall. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Grundskolechef 

Rektor på Mogärdeskolan F-6 

Enhetschef grundskolan 



 

Just sign. Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-10 12 (18) 

§ 39   Dnr: 2018BOU0382, 2018BOU0508, 2018BOU0509 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- 
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner den länsövergripande överenskommelsen om 

samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.  

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen om samverkan för barn och unga upprättades 2012 och har därefter 

reviderats årligen. Överenskommelsen tydliggör huvudmännens uppdrag och ansvar samt 

verksamheternas åtaganden gällande samverkan när barns och ungas behov kräver det för sin 

psykiska, sociala och fysiska hälsa.  

Under hösten 2017 har 12 kommuner i länet beslutat att anta länsövergripande riktlinjer för 

ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan och psykologer inom regionens 

specialistenheter. Målgruppen är barn och ungdomar från och med förskoleklass och upp till 

18 år med misstänkt funktionsnedsättning som påverkar inlärning i skolan, dvs. brister i sin 

förmåga till kognition, koncentration, målinriktat arbete och socialt samspel och där 

samverkan mellan parterna behövs för att möta barnets behov. Till 2018 års 

överenskommelse om samverkan för barn och unga biläggs riktlinjerna för 

ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer inom regionen. 

Eva Gustafsson, skolchef, redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner den länsövergripande överenskommelsen om 

samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och 

Region Jönköpings län. 

Missiv, överenskommelse om samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 

hälsa 2018. 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 2018. 

Bilaga till överenskommelse om samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 

hälsa. 
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Fort § 39 

Beslutet skickas till 

Region Jönköpings län 
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§ 40   Dnr: 2017BOU1951 

Skolinspektionen Myresjö skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn av 

utbildningsverksamheten i Vetlanda kommun. Myresjö skola blev utvald för en fördjupad 

inspektion.  

Skolinspektionen förelade Vetlanda kommun att åtgärda följande brister: 

 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet 

och studiero. (5 kap. 3 § skollagen)  

 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen) 

 Lärarna vid skolenheten samverkar med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen. 

(Lgr 11,2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper)  

 Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 § skollagen)  

 Skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. (2 kap. 

36 § skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

 

Eva Gustafsson, skolchef redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Informationen läggs till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Svar på Skolinspektionens beslut efter tillsyn på Myresjö skola. 

Beslut Myresjö skola. 
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§ 41   Dnr:2018BOU0326 

Ansökan om skolpeng för skolgång i Thailand 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår Åsa Westlund och Magnus Svenssons ansökan om att 

Vetlanda kommun ska betala skolpengen för deras barn Märta Svensson Westlund och Ester 

Svensson Westlund skolgång i Thailand. 

Barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan om ledighet för Märta Svensson Westlund och 

Ester Svensson Westlund från den 5 november till och med den 21 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Westlund och Magnus Svensson ansöker om att Vetlanda ska betala skolpengen för deras 
barn Märta och Ester Svensson Westlunds skolgång i Hua hin i Thailand. Familjen planerar att 
befinna sig i Hua hin i Thailand mellan den 5 november till den 21 december 2018. 
 
I sin ansökan (se bilaga) lyfter familjen bland annat fram vikten av att kunna ge sina barn 
möjligheten att se och uppleva andra kulturer, traditioner  och länder än bara Sverige och de 
Europeiska länderna. Föräldrarna lyfter även fram vikten i att resan ska stärka barnens 
identitet och personliga utveckling samt ge dem ”moroten” till att själva våga resa och se sig 
om när de blir stora.  
 
Vidare hänvisar föräldrarna till skolans läroplan där vikten av samverkan mellan skola och hem 
gällande elevernas utveckling lyfts fram (se bilaga).  
 
Skolpengen för Märta är på 51 287 kr per läsår och skolpengen för Ester är på 43 834 kr per 
läsår. Den skolpengen som skulle vara aktuell att betala ut vid ett beviljande är 8 547 kr för 
Märta och 7 305 kr för Ester, totalt 15 852 kr (november och decembers skolpeng för Märta 
och Elin).  

 

Eva Gustafsson, skolchef redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förflyttad skolpeng 

Bilaga, Ansökan om ledighet och skolpeng. 

Beslutet skickas till 

Åsa Westlund och Magnus Svensson 

Rektor Landsbro skola F-6 
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§ 42   Dnr: 2018BOU0512 

Revidering av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Revideringen av kontaktpolitiker för skola och förskola godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har under våren fått en ny ledamot samt tre nya ersättare, 

därmed uppstod behovet av att revidera listan på kontaktpolitiker. 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Revideringen av kontaktpolitiker för skola och förskola godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, revidering av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 43   Dnr: 2018BOU0510 

Revidering av delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Då tjänsten som administrativ chef försvinner och ersätts av biträdande skolchef behöver 

nuvarande delegationsförteckning revideras. Delegationsbeslut som nu är delegerat till 

administrativ chef flyttas över till biträdande skolchef.  

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, delegationsförteckning. 
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§ 44 

Övrigt 

Monica Samuelsson (KD) lyfter en fråga gällande samverkan mellan Vetlanda lärcentrum och 

arbetsförmedlingen. Lärare som undervisar nyanlända i svenska (SFI), upplever att 

arbetsförmedlingen inte tar hänsyn till att de nyanlända behöver gå igenom hela utbildningen 

för att lära sig det svenska språket. 

Mikael Hahn tar med sig frågan till nästkommande möte med Idé- och utvecklingsgruppen. 


