
1

 

 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal, kl. 13.30 till 15.53 

Beslutande Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Patrik Karlsson (VF), Mikael 
Hahn (S), Pia Fälth (SD), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Mikael Engström (S), Carina Wall (M), Anna Sognefur 
(VF) 

Övriga deltagare Marie-Louise Sollin (KD), Veronica Larsdotter Ek (S), Christina Moths (C), 
Jonna Andreasen (SD) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Anna Karlsson, rektor § 21 

Karin Ingeson, förstelärare § 21 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 23 

Eva Svensson, ekonom § 24 

Ingemar Sturesson 

Barn- och utbildningskansliet 2020-03-09 

Underskrifter 

Sekreterare 
Jonas Gunnarsson 

Paragrafer 16-26 

Ordförande 
Mikael Hahn 

Justeringsperson 
Ingemar Sturesson 

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

Anslaget: 2020-03-10 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-03-31 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Föredragningslista 
§ 16 Val av justerare 3 

§ 17 Fastställande av dagordning 4 

§ 18 Meddelanden 5 

§ 19 Rapport från kontaktpolitiker 6 

§ 20 Information från förvaltningen 7 

§ 21 Riktade Insatser Språk och Lärande 8 

§ 22 KKiK 2019 9 

§ 23 Målsättning – mindre barngrupper i förskolan 2020/154 10 -
11 

§ 24 Bokslut 2019 Barn- och utbildningsnämnden 2020/263 12 

§ 25 Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 2020/218 13 

§ 26 Beslut om avstängning enligt skollagen § 17 2020/286 14 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 

§ 16 

Val av justerare 

Beslut 
Ingemar Sturesson (KD) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 17 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 18 

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om skolplacering, ärendenr: 2020/294, 2020/297, 2020/298. 

Beslut om skolskjuts, ärendenr: 2020/290, 2020/292. 

Övriga meddelanden 

Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 14 Omorganisation av verksamheten vid skolenheten 
Navet, från och med 2020-08-01. 

kommun. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  

Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 13 Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda 
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~ Vetlanda 

§ 19 

Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Mikael Hahn redovisar från styrgruppsmöte gällande teknikcollege. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 20 

Information från förvaltningen 

Information gällande Coronaviruset (Covid-19) 
Skolsköterska Eva Ljungman från elevhälsan redogör för arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för hur förskolor och skolor ska hantera barn och elever om misstanke om 
Corona smitta föreligger. Handlingsplanen ska vara klar på fredag (6/3). 

Kommunens HR-avdelning arbetar med att ta fram en handlingsplan som ska gälla för 
hanteringen av personal inom kommunen om misstanke om Corona smitta skulle föreligga. 

I arbetet utgår förvaltningen från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Skolvalet 2020 
Skolvalet har genomförts inför läsåret 2020/2021. Det stora flertalet av vårdnadshavarnas 
önskemål om skola har kunnat tillgodoses. 

Befolkningsprognos 2019–2030 
Enligt kommunens befolkningsprognos för 2019–2030 kommer barn och elevantalet att 
fortsätta öka inom verksamheterna fram till 2030. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 21 

Riktade Insatser Språk och Lärande 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

dom riktade insatserna ”Språk och lärande”. Insatserna är ett samarbete tillsammans med 
Skolverket för att utveckla flerspråkiga elevers lärande. Satsningen startade hösten 2018 och 
avslutas i augusti 2020. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  

Anna Karlsson, rektor och Karin Ingesson, förstelärare, informerar hur om arbetet fortgår med 
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~ Vetlanda 

§ 22 

KKiK 2019 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 
kommuner, projektet drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Beslutsunderlag 
Rapport KKiK 2019 barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen läggs till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr  
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~ Vetlanda 

§ 23 

Målsättning – mindre barngrupper i förskolan 

Beslut 
att målet för förskolans gruppstorlekar i genomsnitt ska uppgå till 15 barn per grupp år 2025 

att de yngsta barnen i första hand ska prioriteras vid minskning av gruppstorlekarna 

att tidigare beslutad målsättning (2017-04-11 § 38) upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2017-04-11 § 38 fastlagt en målsättning om att 

det rådande ekonomiska läget kommer denna ambition ej att uppfyllas. 

Vetlanda kommun har sökt Skolverkets statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan under 
de senaste fem åren. Enligt förordningen för statsbidraget ställs ska kommunen som 
huvudman i ansökan ange ett eget mål för hur och när en minskning av barngruppernas 
storlek ska uppnås. I annat fall beviljas inget bidrag till kommunen. 

För att även fortsättningsvis kunna ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper behöver 
tiden för att uppnå ambitionsnivån förlängas till år 2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Målsättning – mindre barngrupper i förskolan. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
att målet för förskolans gruppstorlekar i genomsnitt ska uppgå till 15 barn per grupp år 2025 

att de yngsta barnen i första hand ska prioriteras vid minskning av gruppstorlekarna 

att tidigare beslutad målsättning (2017-04-11 § 38) upphävs. 

Yrkanden 
Mikael Hahn (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Ingemar Sturesson (KD) föreslår följande förslag till beslut: 

att målet för förskolans gruppstorlekar i genomsnitt ska uppgå till 15 barn per grupp år 2022 

att de yngsta barnen i första hand ska prioriteras vid minskning av gruppstorlekarna 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr BU 2020/154 

barngruppernas storlek senast år 2022 kommer i genomsnitt att uppgå till 15 barn. Till följd av 
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~ Vetlanda 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Fort § 23 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för Ingemar Sturessons förslag 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 2 nej-röter för Ingemar Sturessons förslag 
beslutar barn- och utbildningsnämnden bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Mikael Hahn (S) X 

Agneta Lindberg (S) X 

Andreas Elamsson (C) X 

Patrik Karlsson (VF) X 

Pia Fälth (SD) X 

Ingemar Sturesson (KD) X 

Mikael Engström (S) X 

Carina Wall (M) X 

Anna Sognefur (VF) X 

Summa 7 2 
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Beslutet skickas till 
Skolchef 

Verksamhetschef förskola 

Ekonom 

Just sign 



  

 

 

~ Vetlanda 

§ 24 

Bokslut 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Bokslutet 2019 med kommentarer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2019 ett underskott i bokslutet på 3 157 tkr. 
Verksamheterna Förskola, Särskolan samt Resurscentrum visar överskott. Grundskolan, 
Gymnasieskolan, Skolskjuts, samt administration barn- och utbildningsförvaltningen redovisar 
underskott för 2019. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2019, Barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Bokslutet 2019 med kommentarer godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 

Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr BU 2020/263 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

§ 25 Ärendenr BU 2020/218 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Beslut 
Ansökan gällande NN om att fullgöra skolplikten på annat sätt beviljas. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavarna för NN har inkommit med en ansökan om att NN under perioden 1 januari 
2020 till 24 mars 2020, få fullgöra sin skolplikt på svenska skolan i Hua Hin i Thailand. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att ansökan gällande NN om att fullgöra skolplikten på annat sätt beviljas. 

Beslutet skickas till 
Ansvarig rektor 

Vårdnadshavare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 26 

Beslut om avstängning enligt skollagen 5 kap § 17 

Beslut 
Informationen om beslut om avstängning av eleven NN från Vetlanda lärcentrum under 
perioden 2020-02-10 till 2020-02-14, läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Eleven NN har med otillåtna hjälpmedel försökt vilseleda lärarens bedömning. Ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden har där med efter rektors rekommendation beslutat om 
avstängning av NN under perioden 2020-02-10 till 2020-02-14. 

Beslutsunderlag 
Beslut om avstängning enligt skollagen 5 kap § 17. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Informationen om beslut om avstängning av eleven NN från Vetlanda lärcentrum under 
perioden 2020-02-10 till 2020-02-14, läggs till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

Ärendenr BU 2020/286 
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