
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-06

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid KS-salen, kl. 13.30 till 16.15 

Beslutande Ingemar Sturesson (KD), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Patrik Karlsson (VF), 
Mikael Hahn (S), Björn Engström (M), Agneta Lindberg (S) 

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

Övriga deltagare Carina Wall (M), Marie-Louise Sollin (KD), Veronica Larsdotter Ek (S), Jennie 
Elmersson (SD) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola §§ 59, 64 

Anna Ullman, gymnasiechef §§ 60-61, 65 

Daniel Björketun, rektor §§ 60-61, 65 

Britta Utter, grundskolechef F-6 § 62 

Utses att justera Patrik Karlsson och  

Justeringens plats och 
tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-09-12 

Sekreterare 

 

Paragrafer 55-67 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson 

 

Justeringsperson 

Mikael Hahn 

 

Underskrifter 

 Patrik Karlsson  

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-09-14 

Datum när anslaget tas bort: 2022-10-05 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 55 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Patrik Karlsson väljs till justerare. 
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§ 56 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 57 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om samverkansavtal, ärendenr: 2022/1327 

Anställning, av icke-legitimerad förskollärare, ärendenr: 2022/1335, 2022/1336, 2022/1337, 
2022/1338, 2022/1339, 2022/1340, 2022/1341, 2022/1342, 2022/1343, 2022/1344, 
2022/1345, 2022/1346, 2022/1351, 2022/1352, 2022/1366, 2022/1367. 

Beslut omplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/1395, 2022/1396, 
2022/1397, 2022/1398, 2022/1399, 2022/1400, 2022/1401, 2022/1403. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/1323, 2022/1324, 
2022/1331, 2022/132, 2022/1333. 
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§ 58 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Anna Sognefur (VF) redovisar från verksamhetsbesök på Himlabackarnas förskola.  
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§ 59 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola informerar om riksdagens beslut om ”Förskola för 
fler barn”. Lagändringarna innebär att varje  

hemkommun ska vara skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnads-
havare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och 
barnets rätt till förskola. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år 
och, om barnet inte börjar i förskolan, årligen inför varje höst och vår t.o.m. våren det år 
barnet fyller sex år. Lagändringen ska tillämpas från och med 1 juli 2023. 
 

Henrik Wågesson, skolchef informerar om att rekryteringen av ny rektor för Mogärdeskolan 
efter Maria Sparre är klart. Ny rektor är Maria Pannwitz. Maria tillträder den 21 november. 
Under perioden till den 21 november kommer Britta Utter vara tf rektor.  
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§ 60 Ärendenr BU 2022/1241 

Regelbunden kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 1 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 1 avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till 
mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag 
att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår 
framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för 
utbildningen. 

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fem områden: 

1. Rektors ledarskap 

2. Undervisning 

3. Social delaktighet 

4. Bedömning och betyg 

5. Huvudmannens styrning och stöd 

På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i 
flera delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver inledas 
och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs.  

Gymnasiechef Anna Ullman går igenom Skolinspektionens rapport samt det utvecklingsarbete 
skolan har inlett.  

Beslutsunderlag 
Regelbunden kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 1 belägen i Vetlanda kommun, Beslut 
Skolinspektionen. 
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§ 61 Ärendenr BU 2022/1268 

Regelbunden kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 4 

Beslut 
Informationens läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 4 avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till 
mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag 
att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår 
framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för 
utbildningen. 

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden: 

• Rektors ledarskap 

• Undervisning 

• Trygghet och studiero 

• Bedömning och betyg 

På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i 
flera delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver inledas 
och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs.  

Gymnasiechef Anna Ullman går igenom Skolinspektions rapport samt det utvecklingsarbete 
skolan har inlett.   

Beslutsunderlag 
Regelbunden kvalitetsgranskning vid Njudungsgymnasiet 4 i Vetlanda kommun, beslut 
Skolinspektionen. 
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§ 62 Ärendenr BU 2021/1611 

Tillsyn Kvillsfors skola 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Vetlanda kommun under höstterminen 2021. 
Skolinspektionen fattade den 8 december 2021 beslut efter tillsyn för Kvillsfors skola. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Vid 
uppföljningen har Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen har avhjälpt de brister som 
Skolinspektionen påtalade. 

Gundskolechef F-6, Britta Utter samt rektor för Kvillsfors skola Johan Frick går igenom 
Skolinspektionens rapport och de åtgärder man vidtagit.   

Beslutsunderlag 
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola, tillsyn Kvillsfors skola belägen i 
Vetlanda kommun, Skolinspektionen. 
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§ 63 Ärendenr BU 2022/1327 

Samverkansavtal naturbruksutbildning region Jönköping 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Befintligt avtal mellan länets kommuner och Region Jönköpings län går ut och nytt avtal ska 
skrivas. Avtalet gäller för gymnasieutbildningar som utförs på naturbruksskolor i regionen och 
som drivs av regionen. En inbyggd felaktighet behöver rättas till i det nya avtalet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och kommunerna har utrett 
frågan. Kommunerna betalar ett pris (riksprislistan) och sedan har momsbelopp lagts på detta 
pris utan att registreras som moms. Denna inbyggda felaktighet bör rättas till i det nya avtalet. 
I utredningen framkom att om en justering av prislistan görs för momsen kommer 
naturbruksskolornas intäkter att minska med ca 6% på helårsbasis, vilket motsvarar 6 mkr 
årligen. 

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnaderna och finna 
alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av kommunernas ersättning med 2% 
årligen under 3 år, men start 2023. Naturbruksskolorna behöver redan inför kommande läsår 
inleda arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län. 
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§ 64 Ärendenr BU 2022/1316 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete, SKA läsåret 21-22 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola redovisar förskolans läsårsredovisning för läsåret 
2021/2022.   

Beslutsunderlag 
Förskolans läsårsredovisning 2021/2022 
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§ 65 Ärendenr BU 2022/1330 

Programutbud Njudungsgymnasiet 2023/24 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbudet för Njudungsgymnasiet läsåret 
2023/24 i enlighet med bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Programutbudet samt inriktningarna för de nationella programmen på ungdomsgymnasiet 
föreslås vara de samma som för innevarande läsår.  

TE 4: Det 4:e året inriktning produktionsinriktning erbjuds i samverkan med näringslivet, 
Jönköpings University (JU) och Werner von Seydlitz. Detta är den en utbildning som är riktad 
mot verktygsteknik. 

Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds i fotboll och bandy. Utöver NIU erbjuds lokal 
idrottsfördjupning i ishockey, handboll, golf samt innebandy. 

Musiktillägget erbjuds. 

Samtliga fyra program erbjuds på introduktionsprogrammen. 

Gymnasiesärskolans program- och inriktningsutbud föreslår utökats med programmet för 
fordonsvård och godshantering, vilket gymnasiet ser möjligheter att göra.   

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Organisation läsåret 2023/24 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbudet för Njudungsgymnasiet 
läsåret 2023/24 i enlighet med bilaga. 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef  
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§ 66 Ärendenr BU 2022/817 

Motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att elever efter avslutade utbildning 
erbjuds någon form av anställning. Vilken form av anställning är en fråga för Vård och 
omsorgsnämnden. Det bör dock även finns med ett förbehåll om att eleverna klarar av sina 
studier och har med sig en gymnasieexamen. Detta motiverar eleverna att fullgöra sina 
studier. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2022 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att garantera elever på 
vård- och omsorgsprogrammet fast anställning med följande lydelse:  

Vård och omsorgs största utmaning i Vetlanda är kompetensförsörjningen. För att klara av 
denna så behöver vi att fler utbildar sig till undersköterskor. Vi behöver göra vård- och 
omsorgsutbildningarna på gymnasieskolan och lärcentrum attraktiva så att fler söker sig till 
yrket. Idag utbildas inte tillräckligt många för att täcka det långsiktiga behovet av utbildad 
personal. 

Moderaterna föreslår:  

Att alla som studerar till undersköterska ska erbjudas en tillsvidareanställning i Vetlanda 
kommun om de har godkända betyg från utbildningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att garantera elever på vård- och omsorgsprogrammet 
fast anställning. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att elever efter avslutade utbildning 
erbjuds någon form av anställning. Vilken form av anställning är en fråga för Vård och 
omsorgsnämnden. Det bör dock även finns med ett förbehåll om att eleverna klarar av sina 
studier och har med sig en gymnasieexamen. Detta motiverar eleverna att fullgöra sina 
studier. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

14


	Barn- och utbildningsnämnden
	Anslag av protokollet
	Föredragningslista

	Val av justerare
	Beslut

	Fastställande av dagordning
	Beslut

	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Rapport från kontaktpolitiker
	Information från förvaltningen
	Regelbunden kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 1
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Regelbunden kvalitetsgranskning av Njudungsgymnasiet 4
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Tillsyn Kvillsfors skola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Samverkansavtal naturbruksutbildning region Jönköping
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Förskolans systematiska kvalitetsarbete, SKA läsåret 21-22
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Programutbud Njudungsgymnasiet 2023/24
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
	Beslutet skickas till

	Motion om att garantera elever på vård- och omsorgsprogrammet fast anställning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
	Beslutet skickas till


