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§ 116 Bidragsbelopp till fristående huvudman, Tånghults 
pedagogiska omsorg 

2020/2547 23 

§ 117 Beslut om avstängning från gymnasieskola skollagen 5 
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§ 97 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Andreas Elamsson (C) väljs till justerare. 
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§ 98 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande förändringar 

Tillkommande ärenden: 

Upphörande av forngårdens förskola. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lättebo förskola. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Solstrålens förskola. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lyckans förskola. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Tånghults pedagogiska omsorg.
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§ 99 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om att utbildningen ska upphöra, ärendenr: 2020/2316. 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2020/2811, 2020/2504, 
2020/2505. 

Beslut om fjärundervisning för åk 2 och åk 3 på Njudungsgymnasiet, ärendenr: 2020/2400. 

Beslut om skolskjuts till annan kommun, ärendenr: 2020/2292, 2020/2293. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/2524, 2020/2474, 
2020/2475, 2020/2418, 2020/2472, 2020/2473, 2020/2470, 2020/2471, 2020/2523, 
2020/2542, 2020/2543, 2020/2545, 2020/2548.
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§ 100 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Mikael Hahn (S) och Patrik Karlsson (VF) redovisar från verksamhetsbesök på Vetlanda 
lärcentrum. 
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§ 101 Ärendenr   

Information från förvaltningen 

Covid-19 
Personalsituationen har förbättrats inom samtliga verksamheter. Vissa enheter inom 
förskolan och grundskolan har dock fortfarande en ansträngd personalsituation. Då 
personalsituationen har förbättrats kommer musikskolan att återuppta undervisningen från 
och med torsdag. Det är endast den enskilda undervisningen som startar, orkester- och 
körverksamhet kommer fortsatt vara inställd.  

Bästa skolkommun 2020 
Skolchef Henrik Wågesson redovisar Lärarförbundets årliga rankning ”Bästa skolkommun”. 
Vetlanda kommun har tappat från plats 93 (2019) till plats 290. 
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§ 102 Ärendenr   

Byggnationer Mogärdeskolan, Withalaskolan och Landsbro 7-9 

Beslut 
Informationen flyttas till nämndens möte i februari.  
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§ 103 Ärendenr   

Behov av idrottshallar 

Beslut 
Skolchefen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämndens möte i februari gällande 
skolans behov av idrottshallar.  

Ärendebeskrivning 
Nick Carlsson, idrottschef redogör för kommande behov av hallyta i centralorten.  

Den bristen på hallyta i centralorten försvårar möjligheten för idrottslärarna att bedriva en 
varierad idrottsundervisning av hög kvalité och att leva upp till läroplanens krav för 
idrottsämnet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av idrottschef Nick Carlsson. 

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

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) förslår att Skolchefen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till 
nämndens möte i februari gällande skolans behov av idrottshallar.   

Beslutet skickas till 
Skolchef  

Idrottschef 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01

§ 104 Ärendenr   

Lokalförsörjning grundskolan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Gundskolechef, Britta Utter redogör för hur behovet av lokalförsörjning ser ut inom 
grundskolan.  

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av lokalförsörjning inom grundskolan. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet.
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§ 105 Ärendenr BU 2020/2417 

Biblioteksplan 2020–2024 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna biblioteksplan 2020-
2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2018:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Vetlanda kommun har haft en tidigare biblioteksplan för 2015–2019. 
Planen har utvärderats och en ny biblioteksplan för 2020–2024 har tagits fram. I planen 
beskrivs kortfattat hur verksamheten fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för 
att nå målen. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan för 2020–2024. 

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

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna biblioteksplan 2020-2024.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 106 Ärendenr BU 2020/2450 

Prognos per oktober 2020 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Prognos per oktober 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per oktober för Barn- och utbildningsförvaltningen visar en positiv avvikelse mot 
budget på 4 959 tkr. I föregående prognos prognostiserades en positiv avvikelse mot budget 
på 3 040 tkr. Det innebär en förbättring på ytterligare 1 919 tkr, vilket till stor del beror på 
minskade kostnader till följda av Covid-19 pandemin. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01

§ 107 Ärendenr BU 2020/2420 

Budgetförslag barn- och utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2021 godkänns. 

Skolchefen får uppdraget att till nämndens sammanträde i februari redovisa budgetens 
eventuella konsekvenser gällande statsbidraget för minskade barngrupper i förskolan.      

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i oktober beslutat om barn- och utbildningsnämndens budgetram för 
2021 med 592 457 tkr. Förslag till detaljbudget 2021 för barn- och utbildningsnämnden är 
framtagen. Budgeten fördelas på förvaltningsövergripande budget, central 
ledningsorganisation samt utfördelad budget direkt till verksamheterna. Skolchef Henrik 
Wågesson och ekonom Eva Svensson går igenom kostnader och differenser för de olika 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2021 godkänns. 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att förslaget till beslut kompletteras med att skolchefen får uppdraget 
att till nämndens sammanträde i februari redovisa budgetens eventuella konsekvenser 
gällande statsbidraget för minskade barngrupper i förskolan.  

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 
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2020-12-01

§ 108 Ärendenr BU 2020/1805 

Revidering programutbud Njudungsgymnasiet 2021/22 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderat programutbudet för Njudungsgymnasiet 
läsåret 2021/2022 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden i september beslutade om programutbudet för 
Njudungsgymnasiet läsåret 2021/2022, hade programmet för hälsa, vård och omsorg på 
gymnasiesärskolan inte kommit med i det beslutade programutbudet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, revidering av programutbudet Njudungsgymnasiet 2020/2021 

Bilaga Programutbud läsåret 2021/2022 

Förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderat programutbudet för 
Njudungsgymnasiet läsåret 2021/2022 enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef 

Antagning 
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§ 109 Ärendenr BU 2020/2512 

Begäran om investeringsmedel för etablering av centrala 
elevhälsan och särskild undervisningsgrupp vid 
Tomaslundsskolan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset på Mogärdeskolan samt Estethuset 
konstateras att centrala elevhälsan/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än 
tidigare tänkta A-huset. En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns 
några lämpliga lokaler i övriga kommunala fastigheter. Som ett alternativ till att hyra lokaler 
externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet för centrala elevhälsan och särskild 
undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och tillbyggnad på Tomaslundsskolan. 
Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Begäran om investeringsmedel för etablering av Centrala elevhälsan och 
särskild undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan. 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) föreslår att informationen läggs till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Skolchef

16



Just sign Utdragsbestyrkan
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01

§ 110 Ärendenr BU 2020/2537 

Upphörande av Forngårdens förskola 

Beslut 
Att Forngårdens förskola upphör från och med 31 juli 2021. 

Ärendebeskrivning 
Forngårdens förskola startade i januari 2018 som en tillfällig verksamhet för att tillgodose ett 
ökat behov av förskoleplatser. Under de kommande åren visar ny befolkningsprognos på en 
minskning av antalet barn vilket innebär att barnen vid Forngårdens förskola ryms i övriga 
förskolor i centralorten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Upphörande av Forngårdens förskola. 

Lokalförsörjning 2020–2030, Förskolan. 

Förslag till beslut 
Att Forngårdens förskola upphör från och med 31 juli 2021. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Ansvarig rektor 

Tekniska kontoret 

Måltidsservice  
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2020-12-01

§ 111 Ärendenr BU 2020/2538 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lättebo förskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 162 737 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 114 466 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 162 737 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 114 466 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lättebo förskola. 

Ekonom. 
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2020-12-01

§ 112 Ärendenr BU 2020/2539 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Solstrålens förskola. 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 162 737 
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 114 466 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola. 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 162 737 
Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 114 466 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannens för Solstrålens förskola. 

Ekonom. 
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2020-12-01

§ 113 Ärendenr BU 2020/2540 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lyckans förskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lyckans förskola. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild 153 345 
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild 105 073 
Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till enskild   29 648 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo förskola. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild 153 345 
Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild 105 073 
Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till enskild   29 648 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lyckans förskola. 

Ekonom. 
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2020-12-01

§ 114 Ärendenr BU 2020/2541 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Sjöhästens 
pedagogiska omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästens pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
enskild 134 793 
Sjöhästens pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
enskild 93 288 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästens pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
enskild 134 793 
Sjöhästens pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
enskild 93 288 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Ekonom.
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2020-12-01

§ 115 Ärendenr BU 2020/2544 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Stenhagens 
pedagogiska omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagens pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
kommun 134 793 
Stenhagens pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
kommun 93 288 
Stenhagens pedagogiska omsorg, fritidshem, Bo-avgift till 
kommun 39 860 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagens pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
kommun 134 793 
Stenhagens pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
kommun 93 288 
Stenhagens pedagogiska omsorg, fritidshem, Bo-avgift till 
kommun 39 860 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Ekonom.  
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2020-12-01

§ 116 Ärendenr BU 2020/2547 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Tånghults pedagogiska 
omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
enskild 125 582 
Tånghults pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
enskild 84 077 
Tånghults pedagogiska omsorg, fritidshem, Bo- avgift till 
enskild 33 200 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2021 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslag till beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogiska omsorg, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till 
enskild 125 582 
Tånghults pedagogiska omsorg, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till 
enskild 84 077 
Tånghults pedagogiska omsorg, fritidshem, Bo- avgift till 
enskild 33 200 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Ekonom. 
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