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§ 82 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg väljs till justerare. 
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§ 83 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande ändring: 

Punkten meddelanden utgår från dagens möte. 
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§ 85 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Carina Wall (M) redovisar från verksamhetsbesök på Vildvinets förskolan. 
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§ 86 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Det har på Landsbro skola 7–9, förekommit en del ”stök” i samband med raster och vid 
förflyttning mellan lektioner. På grund av den pågående om- och nybyggnationen är ytorna 
där eleverna kan vara begränsade vilket ger upphov till mer trängsel. Skolan har vidtagit flera 
åtgärder bland annat har man justerat i schemat för att minska antalet elever som förflyttar 
sig samtidigt mellan lektioner. En verksamhetsanalys kommer också att göras på skolan utifrån 
trygghet och studiero. 

Henrik Wågesson rapporterar från det pågående arbetet med gymnasiesamverkan.  
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§ 87 Ärendenr BU 2022/1473 

Handlingsplan för samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 2022/2024 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Henrik Wågesson går igenom handlingsplanen för samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Handlingsplanen är ett kompletterande 
dokument till överenskommelse om samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Handlingsplanens syfte är att redogöra för planerade aktiviteter som ska 
leda till att samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
genomförs och utvecklas utifrån de angivna utgångspunkterna för samverkan. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen 2022/2024 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen läggs till protokollet.  
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§ 88 Ärendenr BU 2022/1452 

Gemensam kö och placeringsrutin för förskola och pedagogisk 
omsorg 

Beslut 
Vetlanda kommun inrättar gemensam kö och placeringsrutin för kommunala och fristående 
verksamheter från och med 1 juli 2023. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan och placering till förskola och pedagogisk omsorg ska följa samma rutiner och regler, 
oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller fristående regi. Det innebär att ansökan och 
placering till förskola eller pedagogisk omsorg sker på samma sätt oavsett om verksamheten 
drivs i kommunal eller fristående regi. 

Kommunens ansvar att erbjuda plats i förskoleverksamhet förutsätter att det finns möjligheter 
att följa barnomsorgsbehovet och att de barn som har rätt till plats erbjuds sådan enligt 
skollagens krav. I dagsläget saknas det eftersom det finns verksamheter som hanterar sin egen 
kö och placeringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gemensam kö och placeringsrutin för förskola och pedagogisk omsorg. 

Barnkonsekvensanalys, Gemensam kö och placeringsrutin. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vetlanda kommun inrättar gemensam kö och placeringsrutin för kommunala och fristående 
verksamheter från och med 1 juli 2023. 

 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Barnomsorgs handläggare 
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§ 89 Ärendenr BU 2022/1701 

Förändrade villkor för godkännande av fristående förskolor i 
enskild regi. 

Beslut 
• Reviderade villkor för godkännande av förskola i enskild regi godkänns och börjar gälla 

fr.o.m. 2023-01-01. 

• Tidigare beslut om beviljat bidrag för förskola i enskild regi innebär att förskolan är 
godkänd enligt det nya regelverket och att reviderade villkor används som underlag vid 
tillsyn. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har infört krav på att fristående huvudmän som har verksamhet med konfessionell 
inriktning alltid ska försäkra sig om att vårdnadshavare och barn/elever vet om att deltagande 
i sådana inslag är frivilligt. Huvudmannen behöver också kunna erbjuda ett alternativ till det 
konfessionella inslaget. Lämplighetsprövningen av enskilda som ansöker om att bli huvudmän 
skärps genom att införa ett demokrativillkor samt göra det obligatoriskt för fristående 
förskolor att anmäla sin konfessionella inriktning. Ändringen träder i kraft den 2 januari 2023. 

Från och med den 1 januari 2023 införs skärpta krav på fristående huvudmän för pedagogisk 
omsorg. De skärpta kraven innebär i flera avseenden liknande krav som redan ställs för 
förskola i enskild regi. Det finns fördelar med att villkoren för enskilda huvudmän i förskola 
och pedagogisk omsorg följs åt i tillämpliga delar och följer samma uppbyggnad, varför 
nuvarande villkor för förskola i enskild regi redaktionellt har reviderats. 

Beslutsunderlag 
Villkor för godkännande av fristående förskola i enskild regi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
• Reviderade villkor för godkännande av förskola i enskild regi godkänns och börjar gälla 

fr.o.m. 2023-01-01. 

• Tidigare beslut om beviljat bidrag för förskola i enskild regi innebär att förskolan är 
godkänd enligt det nya regelverket och att reviderade villkor används som underlag vid 
tillsyn. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Kommunikationssekreterare 
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§ 90 Ärendenr BU 2022/1702 

Förändrade villkor för godkännande av pedagogisk omsorg i 
enskild regi 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 

• Reviderade villkor för godkännande av pedagogisk omsorg i enskild regi godkänns och 
börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

• Tidigare beslut om beviljat bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi innebär att den 
pedagogiska omsorgen är godkänd enligt det nya regelverket och att reviderade villkor 
används som underlag vid tillsyn. 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 januari förtydligas skollagen så att det framgår att barnen i pedagogisk 
omsorg ska förberedas för skolan, att personalen har rätt till kompetensutveckling och att 
barnen har rätt till särskilt stöd. Det införs även nya regler som innebär att enskilda huvudmän 
för pedagogisk omsorg ska vara lämpliga och godkännas av kommunen. Personer över 15 år 
som är folkbokförda där pedagogisk omsorg bedrivs ska på begäran visa upp ett utdrag ur 
belastningsregistret för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 

• Reviderade villkor för godkännande av pedagogisk omsorg i enskild regi godkänns och 
börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

• Tidigare beslut om beviljat bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi innebär att den 
pedagogiska omsorgen är godkänd enligt det nya regelverket och att reviderade villkor 
används som underlag vid tillsyn. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Kommunikationssekreterare 
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§ 91 Ärendenr BU 2022/1763 

Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående 
pedagogisk omsorg eller fritidshem 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift 
på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående pedagogisk omsorg och 
fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 31 mars 2022 att införa nya krav i skollagen (2010:800) för tillstånd 
för att få bedriva enskild verksamhet inom skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 
1 januari 2023 och innebär krav på att enskilda verksamheters ägar- och ledningskrets ska 
vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver (SFS 2022:241). 

I den nya lagen ges kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av nyetablering och 
utökning av enskild verksamhet (pedagogisk omsorg och fritidshem). Avgiften ska enligt 
kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och 
de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Avgifter för ansökan om godkännande att starta fristående pedagogisk 
omsorg eller fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift 
på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående pedagogisk omsorg och 
fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Verksamhetschef förskola 
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§ 93 Ärendenr BU 2022/1620 

Ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a varaktig 
utlandsvistelse 

Beslut 
Skolplikten för NN och NN upphör på grund av utlandsvistelse. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavaren har inkommit med en ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig 
utlandsvistelse, då familjen flyttar till Etiopien.   

Beslutsunderlag 
Ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig utlandsvistelse. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Skolplikten för NN och NN upphör på grund av utlandsvistelse. 

Beslutet skickas till 
Skolsekreterare 

Vårdnadshavare 
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§ 94 Ärendenr BU 2022/1621 

Ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig 
utlandsvistelse. 

Beslut 
Skolplikten för NN upphör på grund av utlandsvistelse. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavarna har inkommit med en ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig 
utlandsvistelse, då familjen flyttar till Syrien.   

Beslutsunderlag 
Ansökan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig utlandsvistelse. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Skolplikten för NN upphör på grund av utlandsvistelse. 

Beslutet skickas till 
Skolsekreterare 

Vårdnadshavare 
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§ 95 Ärendenr BU 2022/1704 

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden möte startar klockan 13.30 

7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
och för arbetsutskottet samt presidieberedningen 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden möte startar klockan 13.30 

7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.  
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§ 96 Ärendenr BU 2022/1737 

Avstäning gymnasiet 

Beslut 
Avstängning av NN från Njudungsgymnasiet från och med 2022-10-17 till 2022-10-31 utifrån 
skollagens 5 kap 17 § godkänns. Avstängningen förlängs inte. Eleven återgår därmed till 
undervisning. 

Ärendebeskrivning 
Eleven NN stängdes av från undervisningen på Njudungsgymnasiet av rektor i enlighet med 5 
kap §17 skollagen. På rekommendation av rektor har ordförande förlängt avstängningen av 
eleven fram till att barn- och utbildningsnämnden kan pröva ärendet.  

Rektor rekommenderar att avstängningen inte förlängs utan att eleven återgår i undervisning.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, Avstängning av elev. 

Beslutet skickas till 
Rektor Njudungsgymnasiet 
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