
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden ~ Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

Plats och tid Stadshuset, 5 mars 2019 kl. 13.30 till 17.20, sammanträdet inledes med verksamhetsbesök på 

Tändhattens förskola kl. 13.30 till 15.30. 

Beslutande Hahn Mikael (S) 

Agneta Lindberg (S) 

Madelene Kohut (S} 

Douglas Thor (M) 

Andreas Elamsson (C) 

Patrik Karlsson (VF} 

Malin Brihall (VF) 

Pia Fälth (SD} 

Ingemar Sturesson (KD) 

Övriga deltagare Mikael Engström (S} 

Emma Eriksson (S) 

Kenneth Hedin (S) 

Carina Wall (M) 

Anna Sognefur (VF} 

Jonna Andreasen (SD) 

Viveka Jarflord (V) 15.30-17.20 

Eva Gustafsson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Britta Utter, grundskolechef§ 20 

Anders Blomqvist, ekonom §§ 20-29 

Utses att justera Andreas Elamsson 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskansliet 2019-03-11 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 16- 31 

Jonas Gunnarsson 

Ordförande 

Mikael Hahn 

Justerare 

justerare Andreas Elamsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden~ Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

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

anslagstavla. 

Anslaget: 2019-02-12 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-03-05 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Föredragningslista 
§ 16 Val av justerare 

§ 17 Fastställande av dagordning 

§ 18 Information från förvaltningen 

§ 19 Delgivningar 

§ 20 Förslag justerad timplan grundskola 2019/202 

§ 21 Bokslut barn- och utbildningsnämnden 2018 2019/201 

§ 22 Tjänsteskrivelse Bidragsbelopp till enskild samt 2019/ 428 
interkommunal prislista grundskola 

§ 23 Bidragsbelopp till Lyckans förskola 2019/ 457 

§ 24 Bidragsbelopp till Lättebo förskola 2019/458 

§ 25 Bidragsbelopp t ill Sjöhästens pedagogiska omsorg 2019/459 

§ 26 Bidragsbelopp till Solstålens förskola 2019/460 

§ 27 Bidragsbelopp till Tånghults pedagogiska omsorg 2019/462 

§ 28 Bidragsbelopp till Vetlanda friskola 2019/463 

§ 29 Bidragsbelopp till Stenhagens pedagogiska omsorg 2019/ 461 

§ 30 Revidering av delegationsförteckning 2019/ 204 

§ 31 Synpunkt Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 2019/ 203 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 16 Dnr Dnr 

Val av j usterare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Andreas Elamsson (C) väljs till juste rare 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 17 Dnr Dnr 

Faststäl lande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Bidrag till enskild samt interkommunal prislista grundskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 18 Dnr Dnr 

Information från förva ltningen 

Skolchef Eva Gustafsson presenterar konsekvenserna om barn- och utbildningsnämnden 

skulle få en minskad budgetram inför budgeten 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 19 Dnr Dnr 

Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 
Beslut om skolskjuts: ÄRNR: BU2019/274, BU2019/273, BU2019/272, BU2019/271, 

BU2019/270, BU2019/269, BU2019/268, BU2019/267, BU2019/266, BU2019/265, 

BU2019/264, BU2019/263, BU2019/262, BU2019/261, BU2019/260, BU2019/259, 

BU2019/258,BU2019/257,BU2019/256,BU2019/255 

Beslut om placering: ÄRNR: BU2019/391, BU2019/227, BU2019/228, BU2019/252, 

BU2019/253, BU2019/254,BU2019/288, BU2019/382, BU2019/378,BU2019/376 

Beslut om rätten att bli mottagen i gymnasiesärskolan: DNR 

Övriga delgivningar 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling: ÄRNR: BU2019/368, BU2019/320, 

BU2019/319, BU2019/294, BU2019/293, BU2019/292, BU2019/291, BU2019/225, 

BU2019/224, BU2019/223, BU2019/221, BU2019/220, BU2019/236, BU2019/164, 

BU2019/150, BU2019/167,BU2019/171,BU2019/209, BU2019/177,BU2019/218, 

BU2019/290, BU2019/285, BU2019/284, BU2019/283, BU2019/282, BU2019/287, 

BU2019/148, BU2019/222, 

Anmälan till huvudman om frånvaro: ÄRNR: BU2019/385 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammant rädesdatum Sida 

2019-03-05 7 (18) 

§ 20 Dnr 2019/202 

Förslag justerad t imp lan grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Från läsåret 2019/2020 genomförs justerad timplan för grundskolan i enlighet med bifogat 
bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Då regeringen beslutat om förändringar i stadieindelad timplan för grundskolan behöver 

huvudmannen göra justeringar av sin kommungemensamma timplan enligt förslag i bilaga. 

Förändringen innebär en utökning i ämnena matematik och idrott, samt en minskning av 

elevens val. Några justeringar görs också i andra ämnen där timplanen tidigare legat över eller 
under den garanterade undervisningstiden för stadiet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Från läsåret 2019/2020 genomförs justerad timplan för grundskolan i enlighet med bifogat 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Bilaga " Förslag justerad timplan Grundskola" 

Just sign Utdragsbestyrka n 



Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämndenlS Vetlanda 
Samma nträdesdatu m Sida 

2019-03-05 8 (18) 

§ 21 Dnr 2019/201 

Bokslut barn- och utbildningsnämnden 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Bokslutet 2018 med kommentarer godkänns. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Bokslutet 2018 med kommentarer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2018 ett underskott i bokslutet på 8 021 tkr. 

Verksamheterna grundskolan, Vetlanda Lärcentrum samt visar överskott. Gymnasieskolan, 

Skolskjuts, förskolan samt administration barn- och utbildningsförvaltningen redovisar större 

underskott. 

Eva Gustafsson skolchef, och Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet 

BesIutsunderlag 
Bokslut barn- och utbildningsnämnden 2018 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 22 Dnr 2019/428 

Bidragsbe lopp t ill enskild samt interkommunal prislista 

grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att interkommunal prislista för grundskola, skol barnsomsorg och förskola 2019 samt att 

bidragsbelopp för fristående skolor, enskild förskola och pedagogisk omsorg fastställs. 
huvudman. 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget, undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 

lokalkostnad, administration samt moms. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019 

Beslutsunderlag 
Interkommunal prislista för grundskola, skolbarnomsorg och förskola 2019 

Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut 
Att interkommunal prislista för grundskola, skol barnsomsorg och förskola 2019 samt att 

bidragsbelopp för fristående skolor, enskild förskola och pedagogisk omsorg fastställs. 

huvudman. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



SammanträdesprotokollVetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-03-05 

§ 23 Dnr 2019/ 457 

Bidragsbelopp till Lyckans försko la 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lyckans förskola och fritidshem. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år 143 249 
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år 97 469 
Lyckans fritidshem exkl hyresdel 25 710 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lyckans förskola och fritidshem. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år 143 249 
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år 97 469 
Lyckans fritidshem exkl hyresdel 25 710 

-------------·-······· 
Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Lyckans förskola och fritidshem. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 24 Dnr 2019/458 

Bidragsbelopp till Lättebo förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo Förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år 152 505 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år 106 725 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo Förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år 152 505 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år 106 725 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Lättebo förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03·05 

§ 25 Dnr 2019/459 

Bidragsbelopp till Sjöhästens pedagogiska omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästens pedagogiska omsorg 1-3 år 120 801 
Sjöhästens pedagogiska omsorg 3-5 år 80 517 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästens pedagogiska omsorg 1-3 år 120 801 
Sjöhästens pedagogiska omsorg 3-5 år 80 517 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 26 Dnr 2019/460 

Bidragsbelopp till Solstålens förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år 152 505 
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år 106 725 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år 152 505 
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år 106 725 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-03-05 

§ 27 Dnr 2019/462 

Bidragsbelopp ti ll Tånghu lts pedagogiska omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogiska omsorg 1-3 år 120 801 
Tånghults pedagogiska omsorg 3-5 år 80 517 
Tånghults fritidshem 28109 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogiska omsorg 1-3 år 120 801 
Tånghults pedagogiska omsorg 3-5 år 80 517 
Tånghults fritidshem 28109 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg 

Just sign Utdragsbestyrkan 



SammanträdesprotokollVetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§28 Dnr 2019/463 

Bidragsbelopp till Vetlanda friskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Vetlanda friskola . 

Vetlanda friskola, undervisning grundskola 1-3 år 85 097 
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 4-6 år 94109 
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 7-9 år 96 379 
Vetlanda friskola, förskoleklass 67 962 
Vetlanda friskola, fritidshem 35 182 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån 

ovanstående beräknat vad bidraget blir till respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Vetlanda friskola. 

Vetlanda friskola, undervisning grundskola 1-3 år 85 097 
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 4-6 år 94 109 
Vetlanda friskola, undervisning grundskola 7-9 år 96 379 
Vetlanda friskola, förskoleklass 67 962 
Vetlanda friskola, fritidshem 35182 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Vetlanda friskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

§ 29 Dnr 2019/461 

Bidragsbelopp ti ll Stenhagens pedagogiska omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagens pedagogiska omsorg 1-3 år 129 878 
Stenhagens pedagogiska omsorg 3-5 år 89 594 
Stenhagens fritidshem 34 499 

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

Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2019 för respektive huvudman. 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten (förskola, skola). Samtliga kostnader som är förknippade 

med verksamheten ska ingå i bidraget. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående beräknat vad bidraget blir till 

respektive huvudman för bidragsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2019 för fristående skolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagens pedagogiska omsorg 1-3 år 129 878 
Stenhagens pedagogiska omsorg 3-5 år 89 594 
Stenhagens fritidshem 34 499 

Beslutet skickas till 

Huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg 

Just sign Utdragsbestyrka n 



Sa mmanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-03-05 17(18) 

§ 30 Dnr 2019/204 

Revidering av delegationsförteckning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Reviderad delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Då ändringar i Skollagen har gjorts, behöver nuvarande delegationsförteckning revideras. 

Förvaltningen föreslår även att delegationen till skolchef gällande beslut i skolskjutsärenden 

som avstiger från gällande riktlinjer flyttas till biträdande skolchef, då biträdande skolchef är 

ansvarig för skolskjutsen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsfö rteckn i ng 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-03-05 18 (18) 

§ 31 Dnr 2019/ 203 

Synpunkt Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Redovisningen läggs till protokollet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Redovisningen läggs till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen fått totalt 28 synpunkter via kommunens 

synpunktshantering, de flesta (27) har kommit via webbformulär. Synpunkterna är fördelade enligt 

följande: 8 klagomå l, 8 förslag,! övrigt och 11 frågor. 

Beslutsunderlag 
Rapport, Synpunkt Vetlanda, barn- och utbildningsnämnden 

Just sign Utdragsbest yrka n 


