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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal, kl. 13.30 till 16.09 

Beslutande Douglas Thor (M), Andreas Elamsson (C), Patrik Karlsson (VF), Mikael Hahn 
(S), Agneta Lindberg (S), 

Tjänstgörande ersättare: Mikael Engström (S), Christina Moths (C), Anna 

Övriga deltagare 

Sognefur (VF), Jonna Andreasen (SD) 

Veronica Larsdotter Ek (S) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Anna Ullman, gymnasiechef § 32 

Eva Svensson, ekonom § 33 

Agneta Lindberg (S) 

Barn- och utbildningskansliet 2020-04-06 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 27-36 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Agneta Lindberg (S) 

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

Anslaget: 2020-04-07 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-04-28 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Föredragningslista 
§ 27 Val av justerare 3 

§ 28 Fastställande av dagordning 4 

§ 29 Meddelanden 5 

§ 30 Rapport från kontaktpolitiker 6 

§ 31 Information från förvaltningen 7 

§ 32 Antagning Hantverksprogrammet 2020/452 8 

§ 33 Prognos per februari 2020 barn- och 2020/515 9 
utbildningsnämnden 

§ 34 Budgetberedning 2021 2020/451 10 

§ 35 Redovisning av intern kontroll 2019 2020/502 11 

§ 36 Intern kontrollplan för 2020 2020/517 12 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 27 

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg (S) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 28 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 29 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering, ärendenr: 2020/410, 2020/409, 2020/566, 2020/568, 2020/569, 
2020/571, 2020/573, 2020/574, 2020/578, 2020/581, 2020/583. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2020/609, 2020/611. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/408, 2020/562, 2020/481, 
2020/482, 2020/490, 2020/491, 2020/492, 2020/564, 2020/622. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 30 

Rapport från kontaktpolitiker 

Inga rapporter från kontaktpolitiker. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 31 

Information från förvaltningen 

Information gällande Coronaviruset (Covid-19) 
En beredskapsplan för pandemi har tagits fram för varje verksamhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Förskolan och grundskolan har gjort prioriteringslistor över vilka 

kunna flytta personal mellan enheter. 

Regeringen beslutade den 17 mars att samtliga gymnasieskolor, vuxenutbildning, högskolor 
och universitet skulle övergå till distansundervisning av sina elever från och med onsdagen 
den 18 mars. Detta för att minska smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Beslutet innebär att Njudungsgymnasiet och Vetlanda lärcentrum från och med i onsdagen 
den 18 mars bedriver distansutbildning för sina elever.  

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr  

förskolor och skolor som prioriteras vid stor frånvaro av personal. Beredskap finns även för att 
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~ Vetlanda 

§ 32 

Antagning Hantverksprogrammet 

Beslut 
Ingen antagning till hantverksprogrammet görs för läsåret 2020/2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Andreas Elamsson (C) i handläggningen av detta ärende. 

Ärendebeskrivning 
Hantverksprogrammet inriktning florist, har under ett flertal år haft ett sviktande antal 
sökande. År 2018 påbörjades ett samarbete med Vetlanda lärcentrum för att se om 
utbildningen attraherade vuxna i större utsträckning än vad den har gjort till ungdomar. 

Trots att utbildningen håller en hög kvalitet och marknadsföringsinsatser har gjorts, har det 
varit och är det svårt att få ungdomar och vuxna elever att söka till utbildningen. Vetlanda 
lärcentrum upplever att det är för få vuxna elever som söker för att man ska fortsätta ge nya 
sökande möjlighet att läsa till florist. 

Njudungsgymnasiet är en av få gymnasieskolor i södra Sverige som erbjuder inriktningen. 
Trots detta har söktrycket från andra kommuner över tid, inte varit högt. En majoritet av 
eleverna som går på programmet är från Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Antagning Hantverksprogrammet. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Lämnas utan förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechefen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr BU 2020/452 
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~ Vetlanda 

§ 33 

Prognos per februari 2020 barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Prognos per februari 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per februari 2020 visar ett underskott på -2 729 tkr 

Större avvikelser finns inom grundskolan med ett prognostiserat underskott på -3 368 tkr. 
Dom enheter som visar ett prognostiserat underskott mot budget ska ta fram en 

balans. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2020 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Prognos per februari 2020 godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr BU 2020/515 

handlingsplan. I handlingsplanen ska man redovisa vilka åtgärder som vidtas för att få budget i 
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~ Vetlanda 

§ 34 

Budgetberedning 2021 

Beslut 
Redovisat rambehov för 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat rambehov relaterat bland annat till Vetlanda 
kommuns demografiska utveckling samt för att säkerställa att dess verksamheter kan 
uppfyller de krav som ställs på dem utifrån kommunala och statliga mål. Behovet bedöms till 
9 800 tkr samt ett investeringsbehov på 14 188 tkr inför 2021. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedning 2021 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Redovisat rambehov för 2021 godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr BU 2020/451 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

§ 35 Ärendenr BU 2020/502 

Redovisning av intern kontroll 2019 

Beslut 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Följande kontrollområden har kontrollerats under 2019. 

 Styrdokument 

 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Inga större avvikelser har noterats. 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 2019 

Rapport, Redovisning av intern kontrollplan 2019 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2019 godkänns. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 36 

Intern kontrollplan för 2020 

Beslut 
Förslaget till intern kontrollplan för 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det 

plan för den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till intern kontrollplan för 2020. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Förslaget till intern kontrollplan för 2020 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Bitr. Skolchef 

Verksamhetschef Resurscentrum 

Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Ärendenr BU 2020/517 

interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild 
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