
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-05

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid KF-salen, kl. 13.00 till 17.30 

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

Tjänstgörande ersättare: Carina Wall (M) §§ 23-25,31, Mikael Engström (S), 
Jennie Elmersson (SD) 

Övriga deltagare Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Britta Utter, verksamhetschef F-6 § 26 

Ann Ljungström, verksamhetschef 7-9 § 26 

Mikael Porss, verksamhetsutvecklare § 26 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola §§ 27-28 

Eva Svensson, ekonom § 29 

Petra Rosén, rektor § 31  

Utses att justera Jonna Andreasen-Fälth 

Justeringens plats och 
tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-04-11 

Sekreterare 

 

Paragrafer 21-31 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson 

 

Justeringsperson 

Mikael Hahn 

 

Underskrifter 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-04-12 

Datum när anslaget tas bort: 2022-05-03 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Föredragningslista 
§ 21 Val av justerare  3 

§ 22 Fastställande av dagordning  4 

§ 23 Meddelanden  5 

§ 24 Rapport från kontaktpolitiker  6 

§ 25 Information från förvaltningen  7 

§ 26 Grundskolans redovisning från höstens politikerbesök  8 

§ 27 Avveckling av Stenhagens pedagogiska omsorg, 
Landsbro 

2022/494 9 

§ 28 Utökning av Tånghults barnsomsorg Markörvägen 21 2022/540 10 

§ 29 Prognos per februari 2022 Barn- och utbildningsnämnd 2022/575 11 

§ 30 Riktlinje för hantering av ansökan om skolpeng för 
utlandsstudier 

2022/553 12 

§ 31 Sekretess 2022/643  
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§ 21 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Jonna Andreasen-Fälth väljs till justerare. 
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§ 22 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 23 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/517, 2022/518, 
2022/519, 2022/520, 2022/521, 2022/522, 2022/668, 2022/669, 2022/670, 2022/672, 
2022/671, 2022/673. 

Anställning av icke-legitimerade förskollärare, ärendenr: 2022/665. 

Avslagsbeslut av elev vid kommunala vuxenutbildningen, ärendenr: 20227621. 

Övriga meddelanden 

Disposition av utvecklingsreserven för det trygghetsskapande arbetet, Kommunstyrelsen 
2022-02-02 § 7. 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige 2022-02-23 § 23 

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige 2022-02-23 § 22 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/492, 2022/493, 2022/495; 
2022/512, 2022/513, 2022/516, 2022/523, 2022/524, 2022/525, 2022/526, 2022/527, 
2022/528, 2022/529, 2022/530, 2022/531, 2022/543, 2022/544, 2022/546, 2022/547, 
2022/548, 2022/549, 2022/550, 2022/552, 2022/586, 2022/587, 2022/588, 2022/594, 
2022/595, 2022/596, 2022/597, 2022/598, 2022/603, 2022/604, 2022/605, 2022/613, 
2022/615, 2022/616, 2022/617, 2022/618, 2022/619,2022/626, 2022/639, 2022/658, 
2022/659, 2022/660, 2022/661, 2022/662, 2022/663, 2022/664.  
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§ 24 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts i verksamheterna.  
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§ 25 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Utredning av gymnasiesamverkan på Höglandet 

Konsulterna Kronwall och Stjernkvist gav en muntlig redogörelse av utredningen. Den färdiga 
utredningen kommer att presenteras i maj.  

Mottagande av barn och elever från Ukraina  

Förvaltningen har startat upp en styrgrupp samt en projektgrupp. Rektor Torbjörn Lingmerth 
har fått uppdraget att leda projektgruppen med uppdraget att åter starta den tidigare 
mottagningsenheten Navet med förberedelseklasser och mottagning i förskola, grundskola 
och gymnasiet. Lokalfrågan är inte löst ännu, men förvaltningen tittar på flera olika lösningar 
bland annat A eller C-huset på Mogärdeskolan.  

Torbjörns roll som sammankallande för projektgruppen innebär att han tillfälligt släpper en 
del av sitt nuvarande uppdrag. Verksamhetsutvecklare Camilla Karlsson går in och stärker upp 
inom gymnasiesärskolan och gymnasiechef Anna Ullman stärker upp inom IM-programmet. 

De elever som anländer från Ukraina kommer inte att komma ut i skolorna förrän de har gått 
6–8 veckor i förberedelseklass, förhoppningen är att förberedelseklasserna ska kunna starta 
den 1 april.  

Förvaltningen går nu ut med annonsering efter pedagoger som kan arbeta med de nyanlända 
barnen och eleverna. 

Till dagsdatum har skolorna mottagit nio barn från Ukraina.   
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§ 26 Ärendenr   

Grundskolans redovisning från höstens politikerbesök 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Britta Utter, verksamhetschef F-6, Ann Ljungström verksamhetschef 7-9 samt 
verksamhetsutvecklare Mikael Porss redovisar en sammanfattning från höstens resultat och 
utvecklingsdialoger.  
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§ 27 Ärendenr BU 2022/494 

Avveckling av Stenhagens pedagogiska omsorg, Landsbro 

Beslut 
Med anledning av att Stenhagens pedagogiska omsorg avvecklas från och med den 1 augusti 
2022, beslutas att beviljat bidrag för verksamheten upphör från och med den 1 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Stenhagens pedagogiska omsorg har bedrivit verksamhet sedan 2014-10-01. I verksamheten 
är i dagsläget fem barn placerade. Huvudman Ulrica Stenman meddelar beslut om avveckling 
från och med 2022-08-01. 

Beslutsunderlag 
Avveckling Stenhagens pedagogiska omsorg 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Med anledning av att Stenhagens pedagogiska omsorg avvecklas från och med den 1 augusti 
2022, beslutas att beviljat bidrag för verksamheten upphör från och med den 1 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg 

Ekonom 

Verksamhetschef förskola 
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§ 28 Ärendenr BU 2022/540 

Utökning av Tånghults barnsomsorg Markörvägen 21 

Beslut 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Markörvägen 21, rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg i enskild regi från och med 1 oktober 2022, under förutsättning att huvudmannen 
senast den 30 september 2022 inkommer med betygsunderlag som visar att dagbarnvårdaren 
har en godkänd gymnasieexamen inom barn- och fritidsprogrammet. Samt att lokalerna blir 
godkända vid kommunens tillsyn. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter beviljad ansökan, därefter förfaller beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Tånghults Barnomsorg AB med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan 
om bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för 8 barn, (familjedaghem) beläget hos Kim 
Swartz, Markörvägen 21 i Vetlanda. Bedömningen är att dagbarnvårdaren saknar kompetens 
och erfarenhet för att uppfylla villkoret för bidrag. 

Efter att ärendet har handlagts i arbetsutskottet har huvudmannen Tånghults barnomsorg 
inkommit med kompletterande uppgifter gällande dagbarnvårdare Kim Swartz. Enligt 
huvudmannen kommer dagbarnvårdaren under våren/sommaren läsa in de ämnen som 
saknas för att få en godkänd gymnasieexamen inom barn- och fritidsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse gällande utökning av Tånghults barnomsorg, Markörvägen 21, Vetlanda. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att avslå Tånghults barnomsorg, enhet Markörvägen 21, rätt till bidrag för pedagogisk omsorg 
med anledning av att villkoret för att den anställdes utbildning eller dokumenterade 
erfarenhet från arbete med barn i aktuell åldersgrupp ej uppfylls. 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Tånghults barnomsorg 

Verksamhetschef förskola 

Barnomsorgshandläggare 

Ekonom 
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§ 29 Ärendenr BU 2022/575 

Prognos per februari 2022 

Beslut 
Prognos per februari 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per februari för Barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse mot budget på    
– 3 830 tkr. Störst avvikelse, -3 680 tkr prognostiserar grundskolan med. Avvikelsen beror till 
viss del på trygghetsskapande åtgärder i årskurs 7-9. Elevantalet på Landsbro 7-9 har även 
ökat vilket föranleder att en extra klass i årskurs 7 kommer startas till höstterminen. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2022, Barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att prognos per februari 2022 godkänns. 
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§ 30 Ärendenr BU 2022/553 

Riktlinje för hantering av ansökan om skolpeng för 
utlandsstudier 

Beslut 
Riktlinjer för skolpeng utomlands fastställs i enlighet med bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Familjer reser idag utomlands i större utsträckning än tidigare. Det kan till exempel vara 
familjer som provar på att arbeta utomlands under en period. Möjligheten att genomföra 
sådana planer hänger ofta på om barnens skolgång kan ordnas och finansieras i det andra 
landet. Det är viktigt att kommunen då har riktlinjer för hur en sådan ansökan ska bedömas. 
Vetlanda kommun saknar idag riktlinjer för hur en ansökan ska bedömas. 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för folkbokförda elevers rätt till utbildning. Enligt 
huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Rättsläget kring medflytt av skolpeng är inte 
helt klarlagt huruvida det är lagligt att låta skolpengen följa med en elev som studerar 
utomlands. Bedömningen är dock att det för elever som är borta mellan sex och tolv månader 
som inte omfattas av skolplikten finns en möjlighet att låta skolpengen följa med eleven. Dock 
finns det ett behov av att bättre än idag kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll.   

För att bättre kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll och att utbildningen 
respekterar de värderingar som en kommunal finansiering bör säkerställ blir det enbart 
möjligt att ansöka om skolpeng utomlands för elever som går i godkända utlandsskolor. 
Undervisning på godkända svenska utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som 
elever får i Sverige, och verksamheten ingår i nationell tillsyn och uppföljning av 
Skolinspektionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Riktlinje för skolpeng utomlands 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer för skolpeng utomlands i enlighet 
med bilaga 1. 
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