
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-03

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Withalaskolan, kl. 13.30 till 17.45 

Beslutande Ingemar Sturesson (KD) §§ 32–33, 37, Jonna Andreasen-Fälth (SD), Patrik 
Karlsson (VF), Mikael Hahn (S), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Carina Wall (M), Christina Moths (C), Mikael 
Engström (S), Marie-Louise Sollin (KD) §§ 34–36, 38–42, Jennie Elmersson 
(SD) 

Övriga deltagare Veronica Larsdotter Ek (S) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Susann Johansson, HR-konsult § 37 

Britta Utter, verksamhetschef F-6 § 39 

Mirjana Danilovic, verksamhetsutvecklare § 39 

Daniel Björketun, rektor §§ 41-42 

Utses att justera Agneta Lindberg 

Justeringens plats och 
tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-05-09 

Sekreterare 

 

Paragrafer 32–42 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson 

 

Justeringsperson 

Mikael Hahn 

 

Underskrifter 

 Agneta Lindberg 
 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-05-10 

Datum när anslaget tas bort: 2022-05-31 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 32 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg väljs till justerare. 
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§ 33 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 34 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enlig delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/737, 2022/738, 
2022/739, 2022/740, 2022/741, 2022/742, 2022/743, 2022/744, 2022/745, 2022/746, 
2022/747, 2022/748, 2022/749, 2022/750,  

Anställning av icke-legitimerade förskollärare, ärerndnr: 2022/736. 

Övriga meddelanden 

Beslut KF 2022-04-20 Beviljande av ansvarsfrihet – barn- och utbildningsnämnden 

Beslut KF 2022-04-20 Yttrande från revisionen angående årsredovisningen. 

Beslut Skolinspektionen, efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Bäckseda skola. 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/686, 2022/688, 2022/689, 
2022/691, 2022/696, 2022/733, 2022/759, 2022/762, 2022/763, 2022/764, 2022/765, 
2022/766, 2022/788, 2022/789, 2022/814, 2022/815. 
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§ 35 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts i verksamheterna.  

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-03

§ 36 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Rektor för grundsärskolan 

Tomas Haldin som idag är rektor för grundsärskolan går i pension till sommaren. Camilla 
Karlsson som idag arbetar som verksamhetsutvecklare på Njudungsgymnasiet samt 
processledare på Teknik college kommer att efterträda Tomas Haldin som rektor för 
grundsärskolan. 

Rektor för Withalaskolan 2 

Anna Karlsson som är tillförordnad rektor för Withalaskolan 2, efter Åsa Wernersson-Thor, har 
tackat ja till att fortsätta som ordinarie rektor. 

Propositioner inom utbildningsområdet 

Skolchef Henrik Wågesson, går igenom de propositioner som regeringen har lämnat till 
riksdagen inom utbildningsområdet. Det är ett flertal förslag på lagändringar som föreslås 
träda i kraft under 2023 som kommer att påverka våra verksamheter. 
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§ 37 Ärendenr BU 2022/729 

Medarbetarundersökning 2021 Barn-och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Medarbetarundersökningen 2021 visar i stort samma resultat per område (Hälsa, 
Likabehandling, Kvalitet, Ledarskap, Medarbetarskap) som 2020. Det är något bättre resultat 
inom områdena hälsa, likabehandling och kvalitet.   

Beslutsunderlag 
Medarbetarundersökning 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet.  
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§ 38 Ärendenr BU 2022/732 

BU Kompetensförsörjning, handlingsplan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av behöriga och legitimerade lärare i förskola och skola är fortsatt stort i Vetlanda. Vi 
har under de senaste åren till viss del saknat behörig personal inom samtliga professioner och 
situationen bedöms enligt prognoser inte förändras de närmaste åren framåt.  

Behovet av lärare kommer inte kunna täckas genom att anställa färdigutbildade utan vi måste 
utveckla vår organisation och vårt arbetssätt i skola och förskola. Det kan handla om ökad 
samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning och 
att vi anställer nya yrkesgrupper som kompletterar lärarna.  

För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder initieras både på kort och lång sikt. 
Genom ökad vidareutbildning av obehöriga lärare, minskning av sjukfrånvaron, förlängning av 
arbetslivet och ökad samverkan mellan lärosäten och andra huvudmäns utbildning kan antalet 
lärare i verksamheterna öka.  

Mot bakgrund av ovanstående ska lokala parter i samverkan och dialog bedriva ett arbete för 
strategisk kompetensförsörjning. Särskilt viktiga fokusområden är arbetsmiljö, 
arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.  

Handlingsplanen skall följas upp årligen i förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Den 
bifogade aktivitetsplanen skall samverkas årligen i hela samverkanssystemet och följas upp 2 
gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för kompetensförsörjning barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 
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§ 39 Ärendenr BU 2022/730 

Funktionsprogram för grundskolan F-6 

Beslut 
Bifogat förslag till Funktionsprogram för grundskolan antas 

Ärendebeskrivning 
Ett funktionsprogram för grundskolan F-6 har arbetats fram för att skapa likvärdighet inför 
framtida om- och nybyggnationer. Synpunkter har samlats i dialog med olika personalgrupper 
med uppdrag i grundskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt fackliga organisationer 
i grundskolans samverkansgrupp.  

Det färdiga programmet ska utvärderas efter två år och sedan revideras vart fjärde år.  

Beslutsunderlag 
Förslag till funktionsprogram för grundskolan 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Bifogat förslag till Funktionsprogram för grundskolan antas. 

------------------------------ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef F-6 

Verksamhetsutvecklare, grundskolan 
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§ 40 Ärendenr BU 2022/728 

Redovisning av intern kontroll 2021 

Beslut 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Följande kontrollområden har kontrollerats under 2021. 

• Styrdokument 

• Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

• Köptrohetsanalys 

• Prisanalys 

• Personliga utlägg 

• Reseersättningar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Redovisning av intern kontroll 2021 

Rapport, Redovisning av intern kontrollplan 2021 

Internkontroll riktlinjer och rutiner särskilt stöd 2021 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Redovisningen av resultatet för den interna kontrollen gällande 2021 godkänns. 
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