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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal, kl. 13.30 till 16.00 

Beslutande Douglas Thor (M) ej § 15, Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), 
Patrik Karlsson (VF), Mikael Hahn (S), Pia Fälth (SD), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Mikael Engström (S), Anna Sognefur (VF), Carina 
Wall (M) § 15 

Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S), Carina Wall (M), Christina Moths (C), Jonna 
Andreasen (SD), Viveka Jarflod (V) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Björn Candestam § 7 

Elinborg Kristinsdóttir Karlsson, HR-konsult § 8 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 9 

Eva Svensson, ekonom § 10 

Anna Ullman, gymnasiechef § 13 

Utses att justera Patrik Karlsson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet 2020-02-10 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 3-15 
Jonas Gunnarsson 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Patrik Karlsson 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2020-02-11 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-03-02 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 3 

Val av justerare 

Beslut 
Patrik Karlsson (VF) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr 
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~ Vetlanda 

§ 4 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Beslutsärende gällande avstängning enligt skollagen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr 
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~ Vetlanda 

§ 5 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering, ärendenr:2019/2534, 2019/2537, 2019/2558, 2019/2559, 
2019/2633, 2019/2647, 2019/2648, 2019/2682, 2020/43, 2020/53, 2020/56, 2020/58, 
2020/59,2020/60, 2020/171. 

2019/2692, 2020/77, 2020/78, 2020/80, 2020/79, 2020/81, 2020/82, 2020/83, 2020/84, 
2020/85. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2020/155. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr:2019/2649, 2019/2522, 
2019/2592, 2019/2593, 2019/2646, 2019/2684, 2019/2654, 2019/2681, 2019/2683, 
2019/2691, 2019/2693, 2020/35, 2020/36, 2020/39, 2020/163, 2020/162, 2020/168, 
2020/169, 2020/176, 2020/201. 

Anmälan till huvudman om frånvaro, ärendenr: 2019/2695. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr 

Beslut om anställning av obehörig förskollärare, ärendenr: 2019/2685, 2019/2686, 2019/2687, 
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~ Vetlanda 

§ 6 

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Christina Moths (C) redovisar från verksamhetsbesök på Holsby förskola. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 7 

Information från förvaltningen 

Byggnationer 
Enhetschef Björn Candestam redogör för pågående och planerade byggprojekt inom 

plan och beräknas vara klart i september 2021 respektive maj/juni 2021. 

Under våren 2020 går anbudsförfarande för Landsbro 7-9 igång. Planerad igångsättning av 
byggnation och renovering är augusti 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr  

förvaltningen. Byggnationen och renoveringen av Mogärdeskolan och Withalaskolan går enligt 
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~ Vetlanda 

§ 8 

Tjänsteskrivelse Rapporter inom HR-området 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Som en del i uppföljningen av personalområdet redovisar HR-avdelningen statistik över 
sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador inom barn- och utbildningsförvaltningen, samt 
kommunen som helhet för 2019.  

Förslag till beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2019/2590 
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~ Vetlanda 

§ 9 

Konsekvenser av beslut om blöjor inom förskolan 

Beslut 
Att Vetlanda kommun inte ändrar nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i 
förskolan, vilket innebär att gratis blöjor ej tillhandahålls, samt 

att i det fall det kommer vägledning från högre rätt, alternativt förtydliganden av 
lagstiftningen, kommer ärendet att aktualiseras igen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommenterat den uppmärksammade 
kammarrättsdomen om blöjor i förskolan. SKR gör bedömningen att det i dagsläget inte finns 
underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller 
tillhandahållande av blöjor, men att det finns skäl att noga följa rättsutvecklingen. 

Bedömningen grundar sig i att en dom från kammarrätten inte är strikt prejudicerande 
eftersom den inte är från högsta instans. SKR menar att domen därmed inte i sig innebär att 

förskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Angående tillhandahållande av blöjor i förskolan. 

Förslag till beslut 
Att Vetlanda kommun inte ändrar nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i 
förskolan, vilket innebär att gratis blöjor ej tillhandahålls, samt 

att i det fall det kommer vägledning från högre rätt, alternativt förtydliganden av 
lagstiftningen, kommer ärendet att aktualiseras igen. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2020/110 

kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i 
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~ Vetlanda 

§ 10 

Bidragsbelopp och interkommunal prislista till fristående 
gymnasieskolor 2020 

Beslut 
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2020, samt interkommunal prislista för 2020 
fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2020. 

Beslutsunderlag 
Interkommunal prislista för gymnasiet 2020. 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2020. 

Förslag till beslut 
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2020, samt interkommunal prislista för 2020 
fastställs. 

Beslutet skickas till 
Ekonom 

Gymnasiechef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2020/66 
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~ Vetlanda 

§ 11 

Förslag på Investeringsbudget 2020 

Beslut 
Investeringsbudgeten för 2020 godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag på investeringsbudget 2020. 

Förslag till beslut 
Investeringsbudgeten för 2020 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2020/45 
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~ Vetlanda 

§ 12 

Revidering av delegationsförteckning 

Beslut 
Reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under hösten 2019 gjort en översyn av nuvarande delegationsförteckning. 
För att få en effektivare beslutsprocess gällande bidrag till fristående gymnasieskolor samt 
beslut om placering av elever i förskoleklass föreslår förvaltningen att delegationen till 
skolchef gällande beslut enligt skollagen 16 kap 50 – 55 §§, 24 kap 6 §, 29 kap 17 § flyttas till 
gymnasiechef samt att delegation gällande beslut enligt 9 kap 15 § flyttas till grundskolechef. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 

Förslag till beslut 
Att reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2020/41 
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~ Vetlanda 

§ 13 

Beslut om avstängning enligt skollagen 5 kap § 17 

Beslut 
Avstängningen av NN från Njudungsgymnasiet förlängs till och med 2020-02-06. 

Ärendebeskrivning 
NN har utsatt klasskamrater och andra elever för verbala kränkningar. NN har sedan tidigare 
blivit skriftligt varnad pga. av sitt kränkande beteende. Då NN trots varning fortsatt med sitt 

02-04. 

Beslutsunderlag 
Beslut om avstängning. 

Förslag till beslut 
Att avstängningen av NN från Njudungsgymnasiet förlängs till och med 2020-02-06. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare för NN 

Gymnasiechef 

Rektor Njudungsgymnasiet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2020/202 

beteende har rektor beslutat om omedelbar avstängning under perioden 2020-01-30 till 2020-
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~ Vetlanda 

§ 14 

Ansökan om befrielse från skolplikt 

Beslut 
Att NN befrias från skolplikt i enlighet med skollagen 7 kap 2 § andra stycket. 

Att NN, efter beslut om befrielse från skolplikt, ges rätt till en plats på grundskolan att nyttjas 
om hans förutsättningar ändras. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavarna till NN har till kommunen inkommit med en ansökan om befrielse från 
skolplikt för NN. Vårdnadshavarna har inkommit med intyg från sjukvården och barn- och 
ungdomshabiliteringen. Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av kommunjuristen 
utrett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om befrielse från skolplikt 
Yttrande från kurator 
Psykologutlåtande 
Medicinskt intyg 
Medicinska behovsåtgärder 

Förslag till beslut 
Att NN befrias från skolplikt i enlighet med skollagen 7 kap 2 § andra stycket. 

Att NN, efter beslut om befrielse från skolplikt, ges rätt till en plats på grundskolan att nyttjas 
om hans förutsättningar ändras. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare för NN 

Assistansjuristerna Malm & Ghomri 

Grundskolechef 

Rektor särskolan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2019/1193 
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~ Vetlanda 

§ 15 

Skrivelse från personal på Withalaskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner svar på skrivelsen.  

Ärendebeskrivning 
Personal på Withalaskolan har lämnat in en skrivelse till bland annat barn- och 

grundskolans ledningsorganisation. Förändringen innebär bland annat att Withalaskolan går 
från en rektor med två biträdande rektorer till en organisation med två rektorer. 

Beslutsunderlag 
Skrivelser från personal på Withalaskolan. 

Förslag på svar på skrivelser från personal på Withalaskolan 

Förslag till beslut 
Förvaltningen får uppdraget att med utgångspunkt i arbetsutskottets synpunkter redovisa ett 
förslag till svar på skrivelsen vid nämndens kommande sammanträde. 

På grund av jäv deltar inte Douglas Thor (M) i handläggningen av detta ärende. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Ärendenr BU 2019/2694 

utbildningsnämnden, där man utrycker sin oro för den beslutade organisationsförändringen av 
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