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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Plats och tid Stadshuset , kl. 13.30 till 17.25 

Beslutande Mikael Hahn (S), Agneta Lindberg (S), Andreas Elamsson (C), Patrik Karlsson 
(VF), Malin Brihall (VF), Ingemar Sturesson (KD), 

Mikael Engström (S), Carina Wall (M), Jonna Andreasen (SD), 

Övriga deltagare Christina Moths (C), Viveka Jarflod (V) 

Henrik Wågesson skolchef, Jonas Gunnarsson verksamhetsutvecklare, Ingela 
Nyberg verksamhetschef förskola §§ 66-67, Helene Gustavsson 
verksamhetsutvecklare §§ 66-67, Britta Utter grundskolechef §§ 68-69 del av 
65, Björn Candestam enhetschef § del av 65, Eva Svensson ekonom §§ 64, 71 

Utses att justera

Justeringens plats och tid 

 Justeringsperson 

Barn- och utbildningskansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 60-75 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Justeringsperson 

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

Anslaget: 2019-06-14 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-07-13 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Föredragningslista 
§ 60 Val av justerare 3 

§ 61 Fastställande av dagordning 4 

§ 62 Meddelanden 5 - 6 

§ 63 Rapport från kontaktpolitiker 7 

§ 64 Besparingsåtgärder 2019 8 - 9 

§ 65 Information från förvaltningen 10 

§ 66 Tjänsteskrivelse gällande utökning av Tånghults 2019/1006 11 
barnomsorg, Korsberga 

§ 67 Tjänsteskrivelse revidering av funktionsprogram för 2019/1051 12 
förskolan i Vetlanda kommun 

§ 68 Justerad timplan för grundsärskolan 2019/1057 13 

§ 69 Legitimationskrav på fritidshemmet 2019/1056 14 

§ 70 Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer för 2019/1113 15 
inackorderingstillägg 

§ 71 Tjänsteskrivelse Bokslutsprognos 2019/1114 16 

§ 74 Ej offentligt Elevärende 2019/99 

§ 75 Ej offentligt Annat sätt att fullgöra skolplikt 2019/1177 

§ 72 Motion om heltidsmentorer 2019/1115 17 

§ 73 Plan för IM-programmet 2019/1122 18 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 60 

Val av justerare 

Beslut 
Malin Brihall (VF) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Ärendenr 
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~ Vetlanda 

§ 61 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Ärendenr 
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~ Vetlanda 

§ 62 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av delgivningarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 
Beslut om placering, ärendenr: 2019/1188, 2019/1181, 2019/1180, 2019/1182, 2019/1126, 
2019/932, 2019/938, 2019/933, 2019/934, 2019/935, 2019/936, 2019/937, 2019/1020, 
2019/1021, 2019/1019, 2019/1018, 2019/1146, 2019/1147, 2019/1149, 2019/1150, 
2019/1151. 

Anställning av icke legitimerad förskollärare höst ett år, ärendenr: 2019/1196, 2019/1195. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2019/1131, 2019/1132, 2019/1133, 2019/1134, 2019/1135, 
2019/1116, 2019/1118, 2019/1119, 2019/1120, 2019/1121, 2019/1117, 2019/1032, 
2019/1024, 2019/1025, 2019/1033, 2019/1031, 2019/960, 2019/927, 2019/940, 2019/843, 
2019/844, 2019/787. 

Övriga meddelanden 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2019/1144, 2019/1142, 
2019/1141, 2019/1140, 2019/1139, 2019/1127, 2019/1097, 2019/1095, 2019/1094, 
2019/1109, 2019/1023, 2019/1022, 2019/1028, 2019/955, 2019/956, 2019/877, 2019/798, 
2019/799, 2019/902, 2019/903, 2019/904, 2019/905, 2019/905, 2019/874, 2019/790, 
2019/941, 2019/939, 2019/925, 2019/928, 2019/1100, 2019/921, 2019/1029, 2019/1103. 

Utredning och dokumentation av kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, 
ärendenr: 2019/874, 2019/790, 2019/928, 2019/1100, 2019/921, 2019/1029, 2019/1103, 
2018/2277, 2019/1194, 2019/1110, 2019/216, 2019/788, 2019/716, 2019/148. 

Anmälan till huvudman om elevs frånvaro, ärendenr: 2019/946 

Anmälan till huvudman om beslut om avstängning, ärendenr: 209/929 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 68 Redovisning av intern kontroll 2018 Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 84 Yttrande från revisionen angående årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 85 Beviljande av ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktige 2019-03-20 § 34 Svar på motion om barnskötare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Beslut från Skolinspektionen, ärendenr: 2019/91 

Avsägelse Madelene Palmgren (KD) 2019-0404 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 63 

Rapport från kontaktpolitiker 
Andreas Elamsson (C), Mikael Hahn (S) och Patrik Karlsson (VF) redovisar från 
verksamhetsbesök på Withalaskolan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 64 Ärendenr 

Besparingsåtgärder 2019 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick inför 2019 ett besparingskrav på 2,5 % av budget 
motsvarande 17 202 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-04 § 106, att besparingskravet skulle 
fördelas enligt följande: 

Minskning av ram för Vetlanda lärcentrum på 1 200 tkr. 
Minskning av ram för förskolan med 2 920 tkr 
Minskning av ram för grundskolan med 5 070 tkr 
Minskning av ram för Navet med 400 tkr 
Minskning av ram för IKT med 500 tkr 
Minskning av ram för gymnasiet med 1 000 tkr 
Minskning av ram för särskolan med 500 tkr 
Central reserv sänks från 2 000 tkr till 0 tkr. 
Ospecificerade besparingar på 3 612 tkr 

Det ospecificerade besparingskravet på 3 612 tkr har nu utfördelats på verksamheterna 
utifrån en procentfördelning baserad på verksamheternas budget i förhållande till 
förvaltningens totalbudget. 

Vidtagna åtgärder 2019. 

Förskolan: Genom ökning av gruppstorlekarna på 4-5 årsgrupperna beräknas motsvara 
minskning av 7,75 tjänster kunna göras under 2019.  

Grundskolan: Inför det nya läsåret 19/20 kommer grundskolan att minska antalet tjänster 
inom organisationen exakt hur många är ej klart. Minskningen gäller i första hand elevresurser 
för stöd. Rektorerna tittar även över gupp/klass storlekar, för att möjliggöra en minskning av 
lärartid. Inför våren 2019 har tre tjänster som utbildningsledare på centralnivå inom 
grundskolan avvecklats. 

Gymnasiet: Gymnasiet har minskat med 5,6 tjänster på Introduktionsprogrammet samt 
ytterligare 2 tjänster inom de nationella programmen. Totalt en minskning av 7,6 tjänster 
under 2019. 

Budgetberedningen 2019 

Inför budgetåret 2020 har nämnden begärt en ramökning på 13 000 tkr vilket skulle ge 
täckning för demografiutveckling samt utökade lokalbehov för 2020. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

Det förslag som är lämnat från den styrande majoriteten är att förvaltningen kommer få 
samma budgetram för 2020 som för 2019, dock med täckning för löneökningar. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 
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~ Vetlanda 

§ 65 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Förvaltningens information 
Rekryteringen av ny gymnasiechef är klar. Anna Ullman kommer att tillträda tjänsten om 
gymnasiechef efter Henrik Wågesson. Anna kommer att påbörja sin anställning på deltid den 
31 maj och på heltid från och med 1 augusti. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har anmält en personuppgiftsincident till 
Datainspektionen, gällande behörigheter till G: Vid kontroll upptäcktes att personal hade fler 
behörigheter än vad de utifrån sin tjänst skulle ha. HIT har plockat bort den felaktiga 
behörigheten. 

Byggnationer 

Nya delen på  Mogärdeskolan F-6 beräknas stå helt klart i oktober. Delar av bortenplan 
kommer göras färdig för verksamheten att flytta in i till hösterminens start. Nybyggnation 
samt renovering av Withalaskolan beräknas vara helt klart våren 2021. Planerad byggstart för 
Landsbro 7-9 är i augusti 2019. Ombyggnation och renovering beräknas vara klar till 
höstterminen 2022. 

Redovisning av elevärende 

Grundskolechef Britta Utter redovisar hur hanteringen av ett elevärende har handlagts där 
vårdnadshavarna inte har varit nöjda med skolans insatser. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesdatum 
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~ Vetlanda 

§ 66 

Utökning av Tånghults barnomsorg, Korsberga 

Beslut 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Cecilia Karlsson, Idrottsvägen 6 i Korsberga, rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 september 2019, under 
förutsättning av ordinarie befattningshavares tjänstledighet. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet. 

Ärendebeskrivning 
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 

hos Cecilia Karlsson, Idrottsvägen 6 i Korsberga, (bilaga). 

Bidrag för enheten söks under förutsättning av ordinarie befattningshavares tjänstledighet. 
Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta den 1 september 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse gällande utökning av Tånghults barnomsorg, Korsberga. 

Bidrag per placerat barn regleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda 
verksamheter (BoU 2019/428 § 22). 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att bevilja Tånghults barnomsorg, enhet Cecilia Karlsson, Idrottsvägen 6 i Korsberga, rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och med 1 september 2019, under 
förutsättning av ordinarie befattningshavares tjänstledighet. 

Verksamheten måste starta inom ett år efter godkänd ansökan. I annat fall förfaller 
godkännandet. 

Beslutet skickas till 
Tånghults Barnomsorg 

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Barnomsorgshandläggare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 67 Ärendenr BU 2019/1051 

Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun, samt föreslår kommunfullmäktige att fastställa detsamma. 

Ärendebeskrivning 
Förskolans funktionsprogram beskriver de krav och rekommendationer som ska gälla vid ny-, 
om- och tillbyggnad av kommunala förskolor i Vetlanda kommun och ska användas under 
byggprocessen som ett styrdokument. Revidering görs vart fjärde år då förändringar i 
grundförutsättningar, erfarenheter från verksamhet och projektprocess bedöms och vägs in. 

Det reviderade funktionsprogrammet innehåller krav och behov rörande utemiljö och 
byggnadens utformning med avseende både på verksamheten och det tekniska utförandet. 
Det beskriver en miniminivå för att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala regelverk 
för förskola och offentlig byggnadsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Funktionsprogram för förskolan (rev 2019) 

Tjänsteskrivelse, revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
kommun, samt föreslår kommunfullmäktige att fastställa detsamma. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 

Fastighetschef 

Ekonom 

Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 68 
2019/1057 

Justerad timplan för grundsärskolan 

Beslut 
Från läsåret 2019/2020 genomförs ny stadieindelad timplan för grundsärskolan i enlighet med 
bifogad bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Då regeringen beslutat om stadieindelad timplan för grundsärskolan behöver huvudmannen 
fatta beslut om kommungemensamma timplaner för elever som läser ämnen respektive 
ämnesområden enligt förslag i bilaga. Justeringar görs i ämnen där timplanen tidigare legat 
över eller under den garanterade undervisningstiden för stadiet. Förslaget har beretts av 
grundsärskolans rektor i samverkan med grundskolechef. 

Beslutsunderlag 
Bilaga ”Förslag justerad timplan Grundsärskola” 
Tjänsteskrivelse Stadieindelad timplan för grundsärskolan 2019-05-10 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Från läsåret 2019/2020 genomförs ny stadieindelad timplan för grundsärskolan i enlighet med 
bifogad bilaga. 

Beslutet skickas till 
Grundskolechef 

Rektor för särskolan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Ärendenr Barn- och utbildningsförvaltningen 
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~ Vetlanda 

§ 69 
2019/1056 

Legitimationskrav på fritidshemmet 

Beslut 

personal än legitimerade fritidspedagoger. 

Annan personal i fritidshemmen ska motsvara de krav som finns enligt gällande 
kompetensanalys för fritidshemsassistent. 

Det är rektor som fattar beslut om det enskilda fritidshemmets organisation utifrån elevernas 
behov och verksamhetens förutsättningar. 

Ärendebeskrivning 

gäller undervisningen i fritidshemmet bort. Därmed gäller legitimationskrav för lärare som 
bedriver undervisning på fritidshemmet. Utöver dessa legitimerade lärare ska det kunna 
finnas annan personal med kompletterande kompetens på fritidshemmet. 1 Förslag till 
kompetensanalys fritidshemsassistent utan legitimation har utarbetats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Legitimationskrav på fritidshemmet 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

personal än legitimerade fritidspedagoger 

Annan personal i fritidshemmen ska motsvara de krav som finns enligt gällande 
kompetensanalys för fritidshemsassistent 

Det är rektor som fattar beslut om det enskilda fritidshemmets organisation utifrån elevernas 
behov och verksamhetens förutsättningar 

Beslutet skickas till 
Grundskolechef. 

1 2017/18:UbU31 Lagförslag i övrigt – legitimation för fritidspedagoger och insatser för nyanlända 
elever, s. 13-15 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Genom förändring i skollagen från 2019-07-01 tas undantaget från legitimationskravet när det 

Den tillsvidareanställda personalen på ett fritidshem ska kunna bestå av som mest 30% annan 

14



 

 

~ Vetlanda 

§ 70 
2019/1113 

Revidering riktlinjer för inackorderingstillägg 

Beslut 
Revidering av riktlinjerna gällande inackorderingstillägg godkänns. 

Ärendebeskrivning 
En revidering av riktlinjerna för inackorderingstillägg har gjorts. Beloppen har reviderats 
utifrån basbeloppet för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Revidering av riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Revidering av riktlinjerna gällande inackorderingstillägg godkänns. 

Beslutet skickas till 
Njudungsgymnasiet, Antagningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 71 

Bokslutsprognos 

Beslut 
Bokslutsprognos till och med april 2019 godkänns. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i oktober redovisa förslag på åtgärder för att förvaltningen ska ha en budget i 
balans under 2020. 

Ärendebeskrivning 
Bokslutsprognosen för april visar ett negativt resultat för nämnden på –5 969 tkr, vilket är en 
försämring med -2 947 tkr mot prognosen i februari. 

1 630 tkr, grundskolan   - 2 300 tkr, skolskjuts -1 200 tkr samt IKT-kostnader – 1 100 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Bokslutsprognos. 

Bokslutsprognos per april. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Bokslutsprognos till och med april 2019 godkänns. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i oktober redovisa förslag på åtgärder för att förvaltningen ska ha en budget i 
balans under 2020. 
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§ 72 
2019/1115 

Motion om heltidsmentorer 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår att nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa heltidsmentorer 
på kommunens högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har genom Carina Bardh och Anders Bengtsson lämnat in en motion om 
heltidsmentorer, med förslaget att Vetlanda kommun utreder hur ett system med 
heltidsmentorer kan implementeras på högstadieskolor samt gymnasiet i Vetlanda kommun 
och att skolor och gymnasieprogram erbjuds att prova detta system med heltidsmentorer. 

Beslutsunderlag 
Motion om heltidsmentorer. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår att nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa heltidsmentorer 
på kommunens högstadieskolor samt Njudungsgymnasiet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 73 

Plan för IM-programmet 

Beslut 
Planen för utbildningsinriktningar på introduktionsprogrammet fastställ. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 17 kap. 7§ skollagen skall huvudmannen fastställa en plan för alla utbildningar på 
introduktionsprogrammen. 

Behöriga till introduktionsprogrammen är de elever som inte uppnått full behörighet till 

på individuellt alternativ och yrkesintroduktion kan även vara öppna för elever som har 
uppnått behörighet till yrkesprogram om huvudmannen anser att det finns synnerliga skäl. 

Introduktionsprogrammen består av 4 spår där varje elev följer något av dem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Planen för utbildningsinriktningar på introduktionsprogrammet fastställ. 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef 

Rektor för IM-programmet 
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nationella program på gymnasieskolan enligt skollagen (2010:800) kap 17, 8-12§. Utbildningen 
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