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§ 82 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg (S) väljs till justerare.
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§ 83 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Individuell prövning av behov av barnomsorg.
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§ 84 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2020/2292, 2020/2293 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2020/2249, 2020/2250, 
2020/2272, 2020/2273, 2020/2274. 

Beslut om tillfällig stängning av Mogärdeskolans fritidshem, ärendenr: 2020/2271. 

Beslut om mottagande och antagning av elever på vuxenutbildning på gymnasienivå, 
ärendenr: 2020/2252. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/2251, 2020/2289, 
2020/2143, 2020/2227, 2020/2246, 2020/2283, 2020/2285, 2020/2286, 2020/2284, 
2020/2279, 2020/2280, 2020/2281, 2020/2282. 

Revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning, ärendenr: 2020/2304 

Beslut från Kommunstyrelsen 2020-10-07 gällande redovisning av intern kontroll 2019 barn- 
och utbildningsnämnden, ärendenr: 2020/2306. 
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§ 85 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 

 
Redovisningarna flyttas till nämndens möte i december. 
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§ 86 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
 

Covid-19 
Den senaste tiden har fall av covid-19 bekräftats på ett par av skolorna och förskolorna. Det 
rör sig om enstaka fall och det är främst personalen som drabbats. Sedan måndagen den 26 
oktober har fritidshemmet på Mogärdeskolan haft stängt på grund av att smitta spridits inom 
personalgruppen, men från och med måndagen den 2 november öppnar alla skolor som 
vanligt igen efter höstlovet. Vid behov kan personal behöva flyttas för att säkerställa att 
förskolor och skolor kan hålla öppet.  

Njudungsgymnasiet har idag en ökning av frånvaro bland personal och elever. Gymnasiet 
planerar för att kunna övergå till distansundervisning där årskurs 2 studera hemifrån jämna 
veckor och årskurs 3 ojämna. På så sätt minskar man antalet elever som är på plats samtidigt. 
Årskurs 1 och gymnasiesärskolan kommer ha undervisning på plats som vanligt.  
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§ 87 Ärendenr   

Teknikens Hus 
  

Projektledare Joakim Falkäng redovisar arbetet med Teknikens Hus.  

Det övergripande målet med Teknikens hus är att industrin i regionen ska få goda möjligheter 
att tillgodose sin kompetensförsörjning långsiktigt. För att uppnå det målet ska Teknikens hus 
rymma olika typer av verksamheter. Det finns planer för:  

• Utbildning, på Höglandet finns för få tekniska utbildningar. I Teknikens hus ska Vetlanda 
Lärcentrum och andra utbildare tillgängliggöra ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar 
och högskoleutbildningar. Teknikcollege ska utveckla nya gymnasieutbildningar och 
vidareutbildningar för personal inom industrin.  

• Teknikcentrum för barn och unga. Skolan har ett behov av stöd för att bedriva 
teknikutbildning − och här kan Teknikcentrum vara en resurs genom att erbjuda 
lärandemiljöer som labb, utställningar, experimentstationer och olika verktyg för 
programmering, till exempel robotar. Syftet är att väcka intresse för teknik och 
naturvetenskap hos barn och ungdomar. Långsiktigt ska Teknikcentrum fungera som en 
strategisk resurs för utbildning, tillväxt och hållbar samhällsutveckling.  

• Utvecklingsmiljö och testbädd De tekniska utbildningarna vid Teknikens hus har behov av 
specialiserade maskiner och utrustning. Planen är att det också ska finnas möjlighet för 
utveckling av ny teknik och utrustning, till exempel automatisering och digitalisering av 
industrin. 

 • Innovationsmiljö för nystartade och kunskapsbaserade företag med tillgång till stöd från 
olika näringslivsfrämjare och tillgång till utvecklingsresurser  

• Mötesplats för konferenser och stora öppna miljöer som blir en samlingsplats för företag 
och alla andra delar av samhället. De olika verksamheterna ska utvecklas självständigt, men 
Teknikens hus ska ha en ledning som håller ihop och utvecklar helheten. Visionen är att 
Teknikens hus ska bli hela höglandets mötesplats för teknik och industri. 
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§ 88 Ärendenr BU 2020/2105 

Vildvinets förskola 

Beslut 
Ny förskola med adress Kullgatan, Vetlanda, får heta förskolan Vildvinet.  

Ärendebeskrivning 
Tomasgårdens förskola har tillsammans med Tomasgårdens äldreboende byggts om och 
beräknas vara klar för inflyttning i februari 2021. Verksamheterna delar till viss del lokaler, 
men bedrivs i övrigt som helt olika verksamheter.  

För att undvika sammanblandning av vilken verksamhet som avses är det angeläget att kunna 
särskilja förskolan från äldreboendet genom att de har olika namn.  

Argument för förslaget till namn är att Vildvinets förskola anknyter till det geografiska 
området, genom att det är samma benämning som det kvarter där förskolan är belägen. 
Vildvinet är dessutom en växt som hela tiden strävar uppåt och vidare, den väljer sina egna 
vägar och har en trygg förankring i marken, vilket är värden som förskolan kommer att präglas 
av.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Vildvinets förskola 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  

 att ny förskola med adress Kullgatan, Vetlanda, får heta förskolan Vildvinet.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Rektor förskolan Vildvinet 

Barnomsorgshandläggare 
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§ 89 Ärendenr BU 2020/2106 

Förskolans lokalförsörjning FÖRLOK 2020 

Beslut 
Förskolans lokalförsörjningsplan, FÖRLOK 2016, revideras utifrån nu aktuell 
befolkningsprognos. 

Föreslagen lokalförsörjningsplan antas, innebärande att förskolan minskas med 136 platser 
under perioden 2021–2026 enligt nedan: 

o Centralorten: -66 platser 
o Ekenässjön/Björköby: -20 platser 
o Holsby: -20 platser 
o Landsbro/Myresjö: -30 platser 

Ärendebeskrivning 
Förskolans lokalförsörjningsplan (FÖRLOK) togs fram 2016 och beskriver antalet platser i 
respektive geografiskt förskoleområde som bör planeras mot utifrån befolkningsprognosen.  

Under våren 2020 har en ny befolkningsprognos tagits fram. Prognosen utgår från en noll-
version, dvs. att befolkningen i kommunen kommer att ligga på samma nivå under 
prognosåren som i dagsläget. Det innebär att antalet barn i förskoleåldern minskar i relation 
till tidigare prognos, vilket påverkar behovet av antalet förskoleplatser och att tidigare 
lokalförsörjningsplan behöver revideras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förskolans lokalförsörjning FÖRLOK 2020 

Lokalförsörjning 2020, förskola. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 att förskolans lokalförsörjningsplan, FÖRLOK 2016, revideras utifrån nu aktuell 
befolkningsprognos,  

 att föreslagen lokalförsörjningsplan antas, innebärande att förskolan minskas med 136 
platser under perioden 2021-2026 enligt nedan: 

o Centralorten: -66 platser 
o Ekenässjön/Björköby: -20 platser 
o Holsby: -20 platser 
o Landsbro/Myresjö: -30 platser 
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Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola
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§ 90 Ärendenr BU 2020/2111 

Utökning av Tånghults barnsomsorg Mellangatan Holsby 

Beslut 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Mellangatan 8, Holsbybrunn, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 november 2020. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet.  

Ärendebeskrivning 
Utifrån ansökan bedöms att uppställda villkor för bidrag är uppfyllda. Samtliga begärda 
handlingar har inlämnats och hembesök genomförts utan anmärkning. Bidrag per placerat 
barn regleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (BoU 2019/428 
§ 22) 

Beslutsunderlag 
Mellangatan Holsbybrunn, ansökan om bidrag - 101627 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Mellangatan 8, Holsbybrunn, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 november 2020. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet.  

Yrkanden 
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Tånghults barnomsorg 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare  
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§ 91 Ärendenr BU 2020/2110 

Utökning av Tånghults barnsomsorg Nunnevägen Myresjö 

Beslut 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Nunnevägen 23 i Myresjö, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi, särskild lokal, från och med 1 november 2020, med följande 
förutsättningar: 

1. Med hänvisning till miljö- och byggnämndens försiktighetsmått får antalet placerade barn 
ej överstiga 11 (exkl personal). 

2. Med hänvisning till villkoret om personals utbildning och kompetens ska det finnas 
personal med sådan utbildning eller dokumenterad erfarenhet från arbete med barn i 
aktuell åldersgrupp, så att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses. 

3. Att kraven som ställs i Brand och riskanalysen är åtgärdade, samt  

4. Att utemiljön avgränsas med staket. 

Punkt 3 och 4 ska genomgå etableringskontroll och vara åtgärdade innan bidrag för 
verksamheten utges.  

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet.  

Ärendebeskrivning 
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 
bidrag för pedagogisk verksamhet i enskild regi i särskild lokal för barn i åldrarna 1-12 år, 18 
platser, beläget vid Nunnevägen 23, Myresjö (bilaga). 

Utifrån ansökan bedöms att uppställda villkor för bidrag är uppfyllda. Samtliga begärda 
handlingar har inlämnats och besök i lokalen genomförts utan anmärkning. Bidrag per placerat 
barn regleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (BoU 2019/428 
§ 22).  

Beslutsunderlag 
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, ansöker om bidrag för 
pedagogisk verksamhet i enskild regi i särskild lokal för barn i åldrarna 1-12 år, 18 platser, 
beläget vid Nunnevägen 23, Myresjö (bilaga). 

Lokalen som verksamheten ska bedrivas i uppgår till 100 m2. I ansökan beskrivs att 
verksamhetens planerade dimensionering är att två dagbarnvårdare ska tar emot 10 barn i 
åldern 1-5 år samt åtta barn i åldern 6-12 år, totalt 18 barn. Måltiderna ska tillagas i lokalen.  

Miljö- och byggnämnden har fattat beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder, vilket 
innebär att med hänsyn till lokalens yta och ventilationskapacitet, får max 11 personer vistas i 
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lokalen. Då det förekommer att barn är frånvarande bedöms att maximalt antal barn som 
bidrag utgår för uppgår till 11, exkl. personal.  

Då verksamhet bedrivs i enskild regi utgår även lokalbidrag motsvarande kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad. I detta ärende beräknas lokalbidraget att uppgå till 72 000 kr/år.  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Nunnevägen 23 i Myresjö, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi, särskild lokal, från och med 1 november 2020, med följande 
förutsättningar: 

5. Med hänvisning till miljö- och byggnämndens försiktighetsmått får antalet placerade barn 
ej överstiga 11 (exkl personal). 

6. Med hänvisning till villkoret om personals utbildning och kompetens ska det finnas 
personal med sådan utbildning eller dokumenterad erfarenhet från arbete med barn i 
aktuell åldersgrupp, så att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses. 

7. Att kraven som ställs i Brand och riskanalysen är åtgärdade, samt  

8. Att utemiljön avgränsas med staket. 

Punkt 3 och 4 ska genomgå etableringskontroll och vara åtgärdade innan bidrag för 
verksamheten utges.  

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet.  

Yrkanden 
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola  

Tånghults barnomsorg 

Ekonom  

Barnomsorgshandläggare
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§ 92 Ärendenr BU 2020/2109 

Tånghults barnomsorg ändring av lokal 

Beslut 
Ändrad lokal för Tånghults barnomsorg, enhet Ina Brännström godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med anmälan om 
flytt av pedagogisk omsorg, enhet Ina Brännström. Verksamheten flyttas från Tånghult till 
Hyndarp från och med 1 december 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tånghults barnomsorg ändring av lokal. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att godkänna ändrad lokal för Tånghults barnomsorg, enhet Ina Brännström 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola  

Tånghults barnomsorg  

Ekonom  

Barnomsorgshandläggare
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§ 94 Ärendenr BU 2020/2134 

Njudungsgymnasiet lokalutredning 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Enligt prognos kommer elevantalet på Njudungsgymnasiet att öka från 1076 elever läsåret 
19/20 till 1288 elever läsåret 26/27. En lokalutredning har genomförts av tekniska kontoret för 
att ta reda på hur man ska lösa de problem som skolan har idag, undersöka hur man 
effektivare ska utnyttja de lokaler som finn samt uppskatta behovet av utökning inför 
kommande utökning av elevantalet. I förslaget ingår också att lämna lokalerna på Kyrkogatan 
54 och Estethuset, för att samlokalisera gymnasieverksamheten till Norrvägen.  

För att inrymma ett ökat elevantal och samlokalisering av programmen föreslås en tillbyggnad 
på 1200 kvadratmeter samt att en ombyggnad görs av 1548 kvadratmeter för att effektivare 
kunna utnyttja befintliga lokaler. 

Beslutsunderlag 
PM Njudungsgymnasiet gällande tillbyggnad och ombyggnad. 

Njudungsgymnasiet - lokalutredning. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 
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§ 95 Ärendenr BU 2020/2133 

Riktlinje skolfrånvaro. 

Beslut 
Riktlinje för skolfrånvaro och skolpliktsbevakning för grundskolan antas. 

Ärendebeskrivning 
En tvärprofessionellt sammansatt grupp med representation från förvaltning och några 
skolenheter har arbetat fram en riktlinje för att säkra arbetet kring skolfrånvaro och 
skolpliktsbevakning inom grundskolan. Denna riktlinje läggs nu fram i Barn- och 
utbildningsnämnden för beslut. Riktlinjen kompletteras inom grundskolan med en rutin för 
utredning av frånvaro samt för anmälan till huvudman.  

Beslutsunderlag 
Bilaga ”Skolfrånvaro och skolpliktsbevakning, riktlinje” 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Riktlinje för skolfrånvaro och skolpliktsbevakning för grundskolan antas. 

Beslutet skickas till 
Gundskolechef
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§ 96 Ärendenr BU 2020/2191 

Budget 2021 för Mediacenter i Jönköpings län 

Beslut 
Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2021 godkänns. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Jonna Andreasen-Fälth (SD) och Agneta Lindberg (S) i 
handläggningen i detta ärende. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ska inför varje nytt budgetår samråda med 
medlemskommunerna om förslaget till ny budget. I Vetlanda kommun ska barn- och 
utbildningsnämnden yttra sig.  
 
Förslag till budget har kommit från direktionen. Avgiften fördelas på länets kommuner utifrån 
befolkning. För Vetlandas del innebär det en medlemsavgift på 718 000 kronor, vilket är en 
sänkning med 6 000 kronor mot 2020. 

Beslutsunderlag 
Budget Mediacenter Jönköpings län 2021 

Tjänsteskrivelse Budget Mediacenter 2021 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2021 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län.
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