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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13.30 till 15.40 

Beslutande Douglas Thor (M), Andreas Elamsson (C) ej § 49, Ingemar Sturesson (KD), 
Mikael Hahn (S), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Mikael Engström (S), Christina Moths (C) § 49, Anna 
Sognefur (VF), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Viveka Jarflod (V), 

Övriga deltagare Marie-Louise Sollin (KD), Veronica Larsdotter Ek (S) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 52 

Eva Svensson, ekonom § 54 

Ann Ljungström, verksamhetschef resurscentrum §§ 55-56 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Ingemar Sturesson 

Barn- och utbildningskansliet 2020-06-08 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 47-56 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Ingemar Sturesson 

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

Anslaget: 2020-06-09 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-06-30 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



2

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Föredragningslista 
§ 47 Val av justerare 3 

§ 48 Fastställande av dagordning 4 

§ 49 Meddelanden 5 

§ 50 Rapport från kontaktpolitiker 6 

§ 51 Information från förvaltningen 7 

§ 52 Barnomsorg på obekväm tid 2020/1075 8 - 9 

§ 53 Lokal till Axplocket 2020/1219 10 

§ 54 Prognos per april 2020, Barn- och utbildningsnämnd 2020/1154 11 

§ 55 Revidering - Riktlinjer för barn- och elevhälsa 2020/1053 12 

§ 56 Skrivelse Komback 2020/990 13 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 47 

Val av justerare 

Beslut 
Ingemar Sturesson (KD) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 48 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

§ 49 Ärendenr  

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om anställning av icke-legitimerad förskollärare, ärendenr: 2020/1186, 2020/1187, 
2020/1188, 2020/1189, 2020/1190, 2020/1191. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/1038, 2020/1076, 
2020/1111, 2020/1114, 2020/1163, 2020/1270, 2020/1263. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 50 

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Anna Sognefur (VF) redovisar från verksamhetsbesök på Målaregårdens förskola 

Mikael Hahn (S) och Andreas Elamsson (C) redovisar från verksamhetsbesök på 
Njudungsgymnasiet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 51 

Information från förvaltningen 

Information gällande Coronaviruset (Covid-19) 
Förskolan har i stort återgått till normalverksamhet. Förskolor som tidigare var 
samlokaliserade har åter öppnat då närvaron av barn har ökat. Personal närvaron inom 
förvaltningen är god. Frånvaron för maj månad ligger under 4%. 

När det gäller studenten kommer klasserna få springa ut var för sig fördelat över dagen. Max 
två anhöriga får möta respektive student. Studentdagen kommer att livesändas för att 
anhöriga och vänner ändå ska kunna delta. 

Information gällande arbetet med nämndens mål 

mandatperioden. 

 Barn och elevers rätt till lärande och utveckling 

o Barn- och elevers undervisning leds av behörig personal. 

o Barn och elever känner trygghet och studiero. 

o 
förutsättningar. 

 Likvärdighet – rätt att lyckas 

o Barn och elever möts av likvärdig och tillgänglig lärmiljö. 

o All personal, barn och elever har adekvat digital kompetens. 

o 
som faktor för kunskapsresultat. 

 Attraktiv arbetsgivare 

o 
utvecklas och lära nytt. 

o 

o 
undervisningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr  

Skolchef Henrik Wågesson redovisar hur förvaltningsledningen arbetar med nämndensmål för 

Barn och elever stimuleras och utmanas i sitt lärande utifrån sina 

Elevers icke påverkbara förhållanden som kön och socialbakgrund ska minska 

Personalen i barn- och utbildningsförvaltningen trivs och känner att de kan 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en organisation med en miljö och kultur 
som uppmuntrar till nytänkande och präglas av tillit och professionalism. 

Alla pedagoger deltar i kollegiala lärandesituationer och utvecklar 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

§ 52 Ärendenr BU 2020/1075 

Barnomsorg på obekväm tid 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 att avveckla barnomsorg på obekväm tid vid avdelning Stjärnan, Vilans förskola, från 
och med 1 januari 2021, samt 

 att upphöra med att erbjuda förlängt öppethållande mellan 18.00 och 19.00 vid 
ordinarie förskolor och fritidshem från och med 1 januari 2021. 

 att förvaltningen får uppdraget att utreda möjligheten till att samordna förlängt 
öppethållande inom kommunen på morgonen från 05.00 – 06.00 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden behöver minska kostnaderna. Därför är det angeläget att 
bedöma hur kostnadsminskningen kan genomföras med så få negativa konsekvenser som 
möjligt. Behovet av barnomsorg på obekväm tid har under de två senaste åren varit lågt och 
det är få familjer som använder sig av verksamheten. Det rör sig dels om verksamheten vid 
Vilan, avd. Stjärnan (nattis), dels förlängt öppethållande vid ordinarie förskolor och fritidshem. 

Kostnaden för barnomsorg på obekväm tid uppgår totalt sett till 2 600 tkr, vilket innebär att 
verksamheten är kostnadskrävande sett till antal barn som vistas i verksamheten. 

Genom att upphöra erbjudande om barnomsorg på obekväm tid, vilket inte är en obligatorisk 
uppgift för en kommun, kan förvaltningens resurser riktas till den lagstyrda verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Budget och närvarostatistik enligt bilaga. 

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

 att avveckla barnomsorg på obekväm tid vid avdelning Stjärnan, Vilans förskola, från 
och med 1 januari 2021, samt 

 att upphöra med att erbjuda förlängt öppethållande mellan 18.00 och 19.00 vid 
ordinarie förskolor och fritidshem från och med 1 januari 2021. 

 att förvaltningen får uppdraget att utreda möjligheten till att samordna förlängt 
öppethållande inom kommunen på morgonen från 05.00 – 06.00 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 52 (forts.) 

Yrkanden 
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Rektor Villans förskola 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 
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~ Vetlanda 

§ 53 

Lokal till Axplocket 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden, ge tekniska nämnden i uppdrag att en del av lokalytan under 
biblioteket som inte används, byggs om i samband med övrig ombyggnation och nyttjas till 
Axplocket. 

Ärendebeskrivning 
Axplocket är i behov av större lokaler och i samband med ombyggnation av lokalen under 
biblioteket finns möjlighet att flytta verksamheten dit från Forngårdens källare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lokal till Axplocket. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

till Axplocket. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr BU 2020/1219 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås, ge tekniska nämnden i uppdrag att en del av lokalytan 
under biblioteket som inte används, byggs om i samband med övrig ombyggnation och nyttjas 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Prognos per april 2020, Barn- och utbildningsnämnd 

Beslut 
Prognos per april 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per april för Barn- och utbildningsförvaltningen visar en avvikelse mot budget på     
–2 556 tkr. Grundskolan prognostiserar en avvikelse mot budget på – 1450 tkr. Avvikelsen 
beror på högre lönekostnader jämfört med budget, vilket bland annat beror på ett ökat stöd 
för enskilda elever i behov av särskilt stöd. Särskolan redovisar en avvikelse på – 700 tkr vilket 
beror på minskade interkommunala ersättningar. Förskolan redovisar en budget i balans. 
Gymnasiet prognostiserar en avvikelse på - 450 tkr. Avvikelsen beror på att Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet ej har kunnat hålla öppet under våren på grund av rådande 
Coronaläge. Vilket medför att budgeterade intäkter minskar. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2020. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr BU 2020/1154 
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~ Vetlanda 

§ 55 

Revidering - Riktlinjer för barn- och elevhälsa 

Beslut 

och med 2020-06-02. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med riktlinjerna för barn- och elevhälsa är att de ska vara ett stöd för förskolechefer, 

och elevers rätt till likvärdig utbildning. Riktlinjerna ska också stimulera till 
verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa. 

Riktlinjerna för barn- och elevhälsa är också ett redskap i arbetet med att skapa en helhetssyn 
på barns och elevers lärande som präglar arbetet med barn och elever i förskola, grundskola 
samt gymnasieskola i Vetlanda kommun. 

utveckling mot målen. Riktlinjerna följs upp inför varje läsår. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för barn- och elevhälsa. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

och med 2020-06-02. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för Resurscentrum 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr BU 2020/1053 

Reviderade riktlinjer för barn- och elevhälsan fastställs. Dom reviderade riktlinjerna gäller från 

rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet och bidra till att säkra alla barns 

Barn- och elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation och stödja barns och elevers 

Reviderade riktlinjer för barn- och elevhälsan fastställs. Dom reviderade riktlinjerna gäller från 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Skrivelse Komback 

Beslut 
Svar på skrivelse godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Personal på KomBack har lämnat in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden, där man 
utrycker sin oro för den neddragningen som Njudungsgymnasiet har planerat på en 
pedagogtjänst som idag arbetar på KomBack. 

Beslutsunderlag 
Svar på skrivelse. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att svar på skrivelse godkänns.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Resurscentrum 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-02 

Ärendenr BU 2020/990 
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