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§ 79 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Ingemar Sturesson (KD) väljs till justerare.
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§ 80 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Beslut om avstängning från gymnasieskolan. 
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§ 81 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2021/1913, 2021/1915, 
2021/1916. 

Anställning av icke- legitimerad förskollärare, ärendenr: 2021/1914, 2021/1917. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2021/1851, 2021/1852, 
2021/1853, 2021/1857, 2021/1858, 2021/1859, 2021/1865, 2021/1866, 2021/1869, 
2021/1871, 2021/1872, 2021/1874, 2021/1875, 2021/1894, 2021/1900, 2021/1904, 
2021/1907, 2021/1908, 2021/1909, 2021/1912, 2021/1919, 2021/1920, 2021/1940, 
2021/1941, 2021/1942, 2021/1943, 2021/1944, 2021/1959, 2021/1960, 2021/1962, 
2021/1964, 2021/1965, 2021/1966, 2021/1967, 2021/1969, 2021/1970, 2021/1971, 
2021/1972, 2021/1973, 2021/1974, 2021/1975, 2021/1991, 2021/1992, 2021/1993, 
2021/2001, 2021/2005, 2021/2006, 2021/2007. 

Avsägelse från förtroendeuppdrag, ärendenr: 2021/2023.
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§ 82 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Inga besök har gjorts sedan föregående nämndsammanträdet.
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§ 83 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Ann Ljungström verksamhetschef 7–9 informerar om situationen på Withalaskolan. 

Ett tiotal elever på Withalaskolan har varit inblandade i bråk. Till stor del bygger bråken på 
händelser som skett utanför skolan, men där skolan har blivit en plats där eleverna möts och 
får utlopp för sina konflikter. 

Skolan gör orosanmälningar till socialtjänsten och om det förekommer hot eller våld anmäler 
skolan alltid till polisen. 

För att lösa situationen för skolan individuella samtal med eleverna och deras 
vårdnadshavare. Skolan jobbar också för att möta problemet i grupp. Skolan samarbetar med 
räddningstjänsten, socialförvaltningen, polisen och kultur och fritid som har hand om 
fritidsgården.  

Inför höstterminen anställdes två socialpedagoger på skolan. De finns på plats i korridorer, 
uppehållsrum, matsalskön och andra platser där elever samlas och bidrar till att skapa en 
trygg miljö. Utöver det har skolan också tagit in fler elevassistenter. 
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§ 84 Ärendenr   

Information från Vetlanda lärcentrum 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ola Ugarph verksamhetschef för Vetlanda Lärcentrum redogör för Vetlanda Lärcentrums 
verksamhet. 

Sedan 2017 har jobbspåret inom SFI genererat att ett femtiotal personer har fått en 
anställning och hamnat i egenförsörjning. Under de senaste tre åren har ca 70 personer 
genomgått hela utbildningen inom vård- och omsorg. Sedan 2019 har ca 170 elever läst en YH-
utbildning och 210 personer har fortbildat sig genom att läsa högskolekurser. 

Utmaningar som vuxenutbildningen står inför är bland annat ett ökat antal elever som har en 
låg utbildningsnivå. En ökad ohälsa bland eleverna samt att många elever inte är redo för att 
kunna påbörja en yrkesutbildning.
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§ 85 Ärendenr BU 2021/1891 

Systematisk tillsyn av Lyckans fritidshem 

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

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda fritidshem i enlighet med 26 kap 4 § 
skollagen. Tillsynen sker genom 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 Lyckans fritidshem 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för F-6 

Huvudmannen för Lyckans fritidshem 
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§ 86 Ärendenr BU 2021/1977 

Ändring av enhetsnamn förskolor i Landsbro 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begära hos kommunstyrelsens arbetsutskott att förskolorna i 
Landsbro från och med 1 januari 2022 ska namnges enligt nedan: 

 Brobygränds förskola (med adress Brobygränd 1, 574 72 Landsbro) 
 Boställevägens förskola (med adress Boställevägen 6, 574 73 Landsbro) 

Ärendebeskrivning 
I Landsbro finns två förskolor; Landsbro förskola Brobygränd, samt Landsbro förskola 
Boställevägen. Förskolornas enhetsnamn fastställdes i samband med att förskolan med adress 
Brobygränd 1 startade 2015.  

Att båda förskolornas namn börjar med ”Landsbro” har i olika sammanhang inneburit 
sammanblandning av enheterna och otydlighet om vilken förskola som avses. 

Att istället namnge enheterna utifrån gatuadressen underlättar identifiering av vilken förskola 
som avses både när det gäller administration, vårdnadshavare och räddningstjänst.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nya enhetsnamn på förskolor i Landsbro 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att begära hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott att förskolorna i Landsbro från och med 1 januari 2022 ska namnges enligt 
nedan: 

 Brobygränds förskola (med adress Brobygränd 1, 574 72 Landsbro) 
 Boställevägens förskola (med adress Boställevägen 6, 574 73 Landsbro) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Verksamhetschefen för förskolan 

10



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-02

§ 87 Ärendenr   

Budget 2022 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Henrik Wågesson, skolchef och Eva Svensson, ekonom går igenom det preliminära förslaget till 
detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden. 

Förslaget kommer nu bearbetas inom förvaltningen och ett färdigt förslag kommer att 
presenteras för arbetsutskottet den 23 november. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet.

11



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-02

§ 88 Ärendenr BU 2021/1889 

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

Beslut 
Skolplikten för Kermo Sutt upphör på grund av utlandsvistelse. 

Ärendebeskrivning 
Kermo Sutts vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolpliktens upphörande 
p.g.a. varaktig utlandsvistelse, då familjen flyttar till Estland.   

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

Tjänsteskrivelse, Skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig utlandsvistelse.  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Skolplikten för Kermo Sutt upphör på grund av utlandsvistelse. 

Beslutet skickas till 
Skolsekreterare
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§ 89 Ärendenr BU 2021/1892 

Policy barnkonventionen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt skolchefen att tillse att policyns intentioner om 
införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun genomförs 
samt att ett förslag till riktlinjer gällande hur Barnkonventionen ska tillämpas inom 
förvaltningen tas fram. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari år 2020 började FN:s Barnkonvention gälla som svensk lag. Det innebär att 
Barnkonventionen fått en högre rättslig status. För Vetlanda kommun; kommunfullmäktige, 
nämnder och dess verksamheter samt kommunala bolag innebär det en skyldighet att 
tillämpa rättigheterna i konventionen så att den får ett större genomslag i beslutsunderlag, 
bedömningar samt beslut i ärenden som rör barn. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 om en policy för införandet av Barnkonventionen 
och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun. Införandet av Barnkonventionen och ett 
barnrättsperspektiv ska vara implementerat senast 2023 i samtliga förvaltningar.  

Beslutsunderlag 
Policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 
2020-2023 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt skolchefen att tillse att policyns intentioner om 
införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun genomförs 
samt att ett förslag till riktlinjer gällande hur Barnkonventionen ska tillämpas inom 
förvaltningen tas fram. 

Beslutet skickas till 
Skolchef
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§ 90 Ärendenr BU 2021/1893 

Revidering av kontaktpolitiker inom barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Förslaget till reviderad lista på kontaktpolitiker godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2020 fått en ny ledamot Björn Engström (M) 
som ersätter Douglas Thor (M) samt en ersättare Viveka Jarflod (V) som avsagt sig uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Därmed uppstod behovet av att revidera listan på kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad lista för kontaktpolitiker 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att förslaget till reviderad lista på kontaktpolitiker godkänns. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare
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