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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal, kl. 13.30 till 14.55 

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

Övriga deltagare 

(S), 

Tjänstgörande ersättare: Jonna Andreasen (SD) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola §§ 42–45 

Ola Ugarph, verksamhetschef Vetlanda Lärcentrum § 46 

Douglas Thor 

Barn- och utbildningskansliet 2020-05-11 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 37–46 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Douglas Thor 

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

Anslaget: 2020-05-12 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-06-02 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Föredragningslista 
§ 37 Val av justerare 3 

§ 38 Fastställande av dagordning 4 

§ 39 Meddelanden 5 

§ 40 Rapport från kontaktpolitiker 6 

§ 41 Information från förvaltningen 7 

§ 42 Systematisk tillsyn av förskolan Solstrålen 2020 2020/614 8 

§ 43 Systematisk tillsyn av Lyckans förskola 2020 2020/615 9 

§ 44 Systematisk tillsyn av Lättebo förskola 2020 2020/616 10 -
12 

§ 45 Tjänsteskrivelse gällande utökning av Tånghults 2020/649 13 
barnsomsorg Hjältaryd Ollagård Myresjö 

§ 46 Satsning på vuxenutbildningen 2020/709 14 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 37 

Val av justerare 

Beslut 
Douglas Thor (M) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 38 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 39 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering, ärendenr: 2020/867, 2020/868, 2020/869, 2020/870, 2020/982, 
2020/983, 2020/984, 2020/985, 2020/986, 2020/971, 2020/972, 2020/973, 2020/974, 
2020/975, 2020/976, 2020/977, 2020/978, 2020/979, 2020/980, 2020/981. 

Yttrande interkommunal ersättning, ärendenr: 2020/920. 

Beslut om att avbryta utbildning på Vetlanda Lärcentrum, ärendenr: 2020/921. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2020/871, 2020/874, 2020/877, 2020/876. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/681, 2020/916, 2020/932. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 40 

Rapport från kontaktpolitiker 

Inga rapporter från kontaktpolitiker. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 41 

Information från förvaltningen 

Information gällande Coronaviruset (Covid-19) 
Från och med den 14 april, har förskolan genomfört en samlokalisering för att ha beredskap 
att kunna hålla förskolan öppen vid hög frånvaro bland personalen. Mindre enheterna slås 
samman med de större enheterna med flera avdelningar. Förskolan genomför 
sammanslagningen nu för att den ska kunna göras under ordnadeformer. Sammanslagningen 

har frånvaron bland personal ökat något. Närvaron bland barnen inom förskolan ligger på ca 
50 %. 
Inom grundskolan är närvaron av personal och elever god. Det är en liten ökning av frånvaron 
mot vad som är normal för mars och april. Utifrån de Allmänna råden från 
folkhälsomyndigheten har grundskolan ställt in simundervisningen samt att endast i 
undantagsfall använda omklädningsrummen I samband med idrottsundervisningen.   

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr  

innebär även mindre belastning för måltidsservice och lokalvården. Under den senaste veckan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

§ 42 Ärendenr BU 2020/614 

Systematisk tillsyn av förskolan Solstrålen 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid 
förskolan Solstrålen. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 
enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 
och besök. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 
tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 
rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 
de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 
påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 
möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 
Systematisk tillsyn av förskolan Solstrålen 2020. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid förskolan Solstrålen. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för förskolan Solstrålen 

Verksamhetschef förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

8



 

 

 
  

 

 
 

 

 

~ Vetlanda 

§ 43 

Systematisk tillsyn av Lyckans förskola 2020 

Beslut 

förskola. 

Ärendebeskrivning 

enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 
och besök. 

som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 
tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 
rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 
de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 
påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 
möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 
Systematisk tillsyn av Lyckans förskola 2020. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att avstå från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans förskola. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lyckans förskola 

Verksamhetschef förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr BU 2020/615 

Barn- och utbildningsnämnden avstår från ingripande enligt skollagen 26 kap. 12 § vid Lyckans 

Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
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~ Vetlanda 

§ 44 

Systematisk tillsyn av Lättebo förskola 2020 

Beslut 
Lättebo förskola föreläggs att vidta åtgärder enligt nedan för att avhjälpa påtalade brister, 
samt att senast den 30 september skriftligen redovisa hur bristerna har åtgärdats. 

Personer i ledning och styrelse 

dvs. samtliga som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. 

Tillse att det inom ägar- och ledningskretsen finns ekonomisk kompetens. 

Författning 2 kap. 5§ Skollagen 

Arbetsmiljö 

Ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, omfattande såväl den fysiska, som 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Fördela och dokumentera arbetsmiljöansvaret i organisationen. 

Författning 2 kap. 5§ Skollagen 

Styrning och ledning 

Förtydliga roll- och ansvarsfördelning mellan huvudmannen och de olika ledningsnivåerna i 
organisationen; kyrkoherde, skolchef, rektor. 

Författning Skollagen 2 kap. 8-10§§ 

Systematiskt kvalitetsarbete 

och utvecklar utbildningen i enlighet med de nationella målen. 

Författning Skollagen 4 kap. 3, 5-7§§Sammanfattning av ärendet 

Ärendebeskrivning 

enlighet med 26 kap 4 § skollagen. Tillsynen sker genom föräldraenkät, dokumentgranskning 
och besök. 

som står i godkännandet från barn- och bildningsnämnden. När tillsynen är avslutad skrivs en 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr BU 2020/616 

Redovisa uppgifter över samtliga de personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen, 

Tillsammans med skolchef/rektor ta fram former för hur huvudmannen följer upp, utvärderar 

Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs, liksom de förutsättningar 
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~ Vetlanda 

§ 44 (forts.) 

tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på 
rapporten. 

Om det inom ramen för tillsynen framkommer att den fristående verksamheten inte uppfyller 
de krav som följer av lag och föreskrifter för verksamheten ska kommunen ingripa så att 
påtalade brister åtgärdas. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ reglerar kommunens 
möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Beslutsunderlag 
Systematisk tillsyn av Lättebo förskola 2020. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

samt att senast den 30 september skriftligen redovisa hur bristerna har åtgärdats. 

Personer i ledning och styrelse 

dvs. samtliga som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. 

Tillse att det inom ägar- och ledningskretsen finns ekonomisk kompetens. 

Författning 2 kap. 5§ Skollagen 

Arbetsmiljö 

Ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, omfattande såväl den fysiska, som 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Fördela och dokumentera arbetsmiljöansvaret i organisationen. 

Författning 2 kap. 5§ Skollagen 

Styrning och ledning 

Förtydliga roll- och ansvarsfördelning mellan huvudmannen och de olika ledningsnivåerna i 
organisationen; kyrkoherde, skolchef, rektor. 

Författning Skollagen 2 kap. 8-10§§ 

Systematiskt kvalitetsarbete 

och utvecklar utbildningen i enlighet med de nationella målen. 

Författning Skollagen 4 kap. 3, 5-7§§Sammanfattning av ärendet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

att förelägga Lättebo förskola att vidta åtgärder enligt nedan för att avhjälpa påtalade brister, 

Redovisa uppgifter över samtliga de personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen, 

Tillsammans med skolchef/rektor ta fram former för hur huvudmannen följer upp, utvärderar 
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~ Vetlanda 

§ 44 (forts.) 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lättebo förskola 

Verksamhetschef förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

12



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Vetlanda 

§ 45 

Tjänsteskrivelse gällande utökning av Tånghults barnsomsorg 
Hjältaryd Ollagård Myresjö 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Tånghults barnomsorg, enhet Hjältaryd Ollagård, 
Myresjö, rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 maj 2020. 

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 
åtgärd vara vidtagen innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot väg monteras för att säkerställa att barn inte kommer ut i 
trafiken. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter beviljad ansökan, därefter förfaller beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 
bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år, (familjedaghem) beläget 
hos Lowisa Thor, Hjältaryd Ollagård 4 i Myresjö. (bilaga). 

Beslutsunderlag 
Samtliga begärda handlingar har inlämnats och hembesök genomförts. Bidrag per placerat 
barn regleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (BoU 2019/428 
§ 22). 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Hjältaryd Ollagård, Myresjö, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 maj 2020. 

Med hänvisning till att verksamheten ska vara ändamålsenlig och säker ska nedanstående 
åtgärd vara vidtagen innan bidrag utbetalas: 

 Utspringningshinder mot väg monteras för att säkerställa att barn inte kommer ut i 
trafiken. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter beviljad ansökan, därefter förfaller beslutet. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Tånghults barnomsorg 

Verksamhetschef förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr BU 2020/649 
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~ Vetlanda 

§ 46 

Satsning på vuxenutbildningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär 3 000 tkr i budgetförstärkning 2020 till Vetlanda 
Lärcentrum för att kunna möta ett ökat behov av vuxenutbildning på grund av inbromsningen 
i världsekonomin.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Lärcentrum bedriver idag utbildning som syftar till vidare studier eller arbete. 
Vetlanda Lärcentrum har samarbete med Njudungsgymnasiet kring yrkesutbildningar inom 
industri, florist samt kock. Vetlanda Lärcentrum har i egen regi utbildning inom Vård- och 

ramen för SFI finns industrispår och skogsspår. 

Sverige och världen befinner sig nu i en period av ekonomisk tillbakagång med många varsel 
och uppsägningar på grund av Coronavirusets (Covid-19) påverkan på ekonomin.  Detta 
kommer leda till en ökad efterfrågan på vuxenutbildning. För att möta den förväntade 
ökningen på vuxenutbildning skulle Vetlanda Lärcentrum behöva ett extra resurstillskott.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vetlanda Lärcentrum. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Skolchef 

Verksamhetschef Vetlanda Lärcentrum 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Ärendenr BU 2020/709 

Omsorgscollege, Trähusprojektörer (Yrkeshögskola), Underhållstekniker (Yrkeshögskola). Inom 
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