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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 20 juni 2017 klockan 13.30 – 16.30

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Agneta Lindberg (S)
Patrik Karlsson (VF)
Malin Brihall (VF)
Andreas Elamsson (C)
Robin Nilsson (M)
Monica Samuelsson (KD)
Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare
Klara Forsén (S) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Jan Bengtsson (S)
Pia Fälth (SD)
Viveka Jarflord (V)
Ann Ljungström, tf. skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Henrik Wågesson, gymnasiechef del av § 53
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 54-55, del av § 53
Anders Blomqvist, ekonom § 56

Utses att justera

Andreas Elamsson (C)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 26 juni 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 50 - 60

Jonas Gunnarsson administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Andreas Elamsson (C)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-20

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-06-26

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson administrativ chef
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Dnr

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Andreas Elamsson (C) väljs till justerare
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§ 51

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns
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§ 52

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen

Delegationsbeslut
Beslut om anställning av obehörig lärare och förskollärare: 2017BOU0948,
2017BOU0947, 2017BOU0946, 2017BOU0945, 2017BOU0944, 2017BOU0943,
2017BOU0942, 2017BOU0941, 2017BOU0934, 2017BOU0835, 2017BOU0789,
2017BOU0788, 2017BOU0921, 2017BOU0922, 2017BOU0923, 2017BOU0924,
2017BOU0925, 2017BOU0926, 2017BOU0927, 2017BOU0928, 2017BOU1053,
2017BOU1052, 2017BOU1051, 2017BOU1024, 2017BOU1023, 2017BOU1022,
2017BOU1021, 2017BOU1020, 2017BOU1019, 2017BOU1018, 2017BOU1017
Beslut om skolplacering i årskurs enligt skollagen: 2017BOU1050, 2017BOU1049,
2017BOU1048, 2017BOU1033, 2017BOU1032, 2017BOU1031, 2017BOU1030,
2017BOU1029, 2017BOU1028, 2017BOU1027, 2017BOU0821, 2017BOU0819
Beslut om skolplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av
vårdnadshavare: 2017BOU1016, 2017BOU1015, 2017BOU0847, 2017BOU0846
Beslut om rätten att bli mottagen i grundsärskolan: 2017BOU1026, 2017BOU1025,
2017BOU0851, 2017BOU0838, 2017BOU0782, 2017BOU0774
Beslut om skolskjuts till annan kommun: 2017BOU0970, 2017BOU0969, 2017BOU0968,
2017BOU0967, 2017BOU0971, 2017BOU0972, 2017BOU0973
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende: 2017BOU0966, 2017BOU0965, 2017BOU0960,
2017BOU0958, 2017BOU0957, 2017BOU0956, 2017BOU0897, 2017BOU0898,
2017BOU0899, 2017BOU0995, 2017BOU0996, 2017BOU0997,´2017BOU0998,
2017BOU1003, 2017BOU1004, 2017BOU1005, 2017BOU1006, 2017BOU0980,
2017BOU0981, 2017BOU0982, 2017BOU0983, 2017BOU0984, 2017BOU0985,
2017BOU0986, 2017BOU0987, 2017BOU0988, 2017BOU0989, 2017BOU0990,
2017BOU0991, 2017BOU0992, 2017BOU0994, 2017BOU0974, 2017BOU0975,
2017BOU0976, 2017BOU0979, 2017BOU0791
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2017BOU0959, 2017BOU0955, 2017BOU0999,
2017BOU1000, 2017BOU1001, 2017BOU1002, 2017BOU0993, 2017BOU0977,
2017BOU0978, 2017BOU0900, 2017BOU0901, 2017BOU0850, 2017BOU0784
Utdelning av Georg Selanders donationsstiftelse: 2017BOU0721, 2017BOU0720
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Fort § 52

Övriga delgivningar
Anmälan till huvudman om kränkande behandling: 2017BOU0930, 2017BOU0919,
2017BOU0920, 2017BOU0820, 2017BOU0817, 2017BOU0816, 2017BOU0815,
2017BOU0814, 2017BOU0810, 2017BOU0792, 2017BOU0783, 2017BOU0781,
2017BOU0780, 2017BOU0780, 2017BOU0779, 2017BOU0778, 2017BOU0777,
2017BOU07762017BOU0775, 2017BOU0677, 2017BOU06752017BOU0790,
2017BOU0818
Kontrollrapport för livsmedelsverksamhet: 2017BOU0848
Beslut Skolväsendets överklagandenämnd: 2017BOU0763, 2017BOU0356
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende: 2017BOU0954,
2017BOU0953, 2017BOU0952, 2017BOU0951, 2017BOU0950, 2017BOU0949,
Utdrag från Kommunfullmäktige, val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden:
2017BOU0936
Utdrag från Kommunfullmäktige, yttrande från revisionen angående årsredovisning:
2017BOU0931
Utdrag från Kommunfullmäktige, beviljande av ansvarsfrihet: 2017BOU0932
Utdrag från Miljö- och byggnämnden, föreläggande om försiktighetsåtgärder på
förskolan Ölandsgatans förskola: 2017BOU0849
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§ 53

Information
Behörighetsläget gymnasiet
Inom gymnasiet är 74 % av lärarna behöriga och legitimerade. Det är framföralt
yrkeslärarna som saknar legitimation, då det finns ett undantag för yrkeslärare gällande
legitimationskravet.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för informationen

Behörighetsläget grundskolan
Inom grundskolan är 83,16 % av lärarna legitimerade. Svårast att rekrytera behöriga
lärare är inom slöjd, musik, matematik och Naturorienterande ämnen.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för informationen.

Behörighetsläget inom förskolan
Av förskolans 210 förskollärartjänster är för närvarande 60 % besatta av legitimerade
förskollärare. Förskolan arbetar aktivt för att rekrytera utbildade förskollärare till
förskolan.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för informationen

Pedagogisk omsorg i Ekenässjöns
Efterfrågan från vårdnadshavare av platser i pedagogisk omsorg i Ekenässjön har
minskat. I dagsläget finns en dagbarnvårdare som har tre barn placerade. Dessa barn har
från och med augusti sökt och erbjudits plats i annan verksamhet. Då det saknas
efterfrågan av pedagogisk omsorg i Ekenässjön kommer verksamheten att avvecklas.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för informationen

Nya rektorer och förskolechefer
I augusti kommer en ny förskolechef att börja, Tiina Vesala. Inom grundskolan har en ny
rektor rekryterats, för Brunnsgårdsskolan och Norrgårdsskolan Malin Stenbäck. Simon
Bogren kommer gå in som tillförordnad rektor för Nye skola samt musikskolan fram tills
att den rekryteringen är klar. Inom gymnasieskolan har tre nya rektorer rekryterats,
Mikaela Robeling efter Andreas Fanemo, Petra Rocén efter Susanne Tornert samt Ludvig
Vinterdag efter Stefan Elg. Inom Vetlanda Lärcentrum har David Thorn-Andersen
rekryterats efter Ola Ugarph
Ann Ljungström, tf. skolchef, r redogör för informationen.
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Fort § 53

Rapport från kontaktpolitiker
Agneta Lindberg redovisar från verksamhetsbesök på Myresjö skola
Monica Samuelsson, Mikael Hahn och Jan Bengtsson redovisar från verksamhetsbesök
på Stensåkra förskola
Viveka redovisar från verksamhetsbesök på Esplanadens förskola
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Dnr 2017BOU0872

Godkännande av Tånghults barnomsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att godkänna Tånghults barnomsorg och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild
regi från och med 1 augusti 2017.
Beslutet avser godkännande av bedrivande av verksamhet i eget hem. När ev. fler
enheter är aktuella inom huvudmannens ansvar, ska ny ansökan om godkännande
lämnas.

Ärendebeskrivning
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan
om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i
åldrarna 1-12 år, (familjedaghem) i Tånghult (bilaga).
Verksamheten beräknas starta i augusti 2017. Samtliga begärda handlingar har
inlämnats och hembesök genomförts utan anmärkning. Bidrag per placerat barn regleras
i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter (§8 20140204 BUN).
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Att godkänna Tånghults barnomsorg och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild
regi från och med 1 augusti 2017.
Beslutet avser godkännande av bedrivande av verksamhet i eget hem. När ev. fler
enheter är aktuella inom huvudmannens ansvar, ska ny ansökan om godkännande
lämnas.

Beslutsunderlag
Ansökan Tånghults barnomsorg

Beslutet skickas till
Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Barnomsorgshandläggare
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Dnr 2017BOU0877, 2017BOU0878,
2017BOU0879, 2017BOU0880,
2017BOU0881

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vetlanda
kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av tillsynen av de fristående förskolor och pedagogisk omsorg godkänns,
med följande krav på åtgärder till nästa tillsyn:





Förskolan Lättebo ska åtgärda påpekade brister inom bedömningsområderna
Huvudmannens åtagande, Styrning och ledning, utveckling och lärande samt
Systematiskt kvalitetsarbete.
Den pedagogiska omsorgen Sjöhästen AB ska åtgärda påpekade brister inom
bedömningsområdet Huvudmannens åtagande.
Den pedagogiska omsorgen Stenhagens familjedaghem ska åtgärda påpekade
brister inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun ansvarar för tillsynen av enskilda förskolor och enskild pedagogisk
omsorg i enlighet med 2 kap. 15 § skollagen.
Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten lever upp till kraven i 26 kap. 4 §
skollagen samt övriga förutsättningar som barn- och utbildningsnämnden angett när de
godkänt verksamheten.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskolan, har genomfört tillsyn under maj månad på
förskolorna Solstrålen (centralorten), Lyckan (Näshult), Lättebo (Ekenässjön) Sjöhästens
pedagogiska omsorg (Korsberga) samt Stenhagens familjedaghem, pedagogisk omsorg
(Landsbro).
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskolan, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen av tillsynen av de fristående förskolor och pedagogisk omsorg godkänns,
med följande krav på åtgärder till nästa tillsyn:





Förskolan Lättebo ska åtgärda påpekade brister inom bedömningsområderna
Huvudmannens åtagande, Styrning och ledning, utveckling och lärande samt
Systematiskt kvalitetsarbete.
Den pedagogiska omsorgen Sjöhästen AB ska åtgärda påpekade brister inom
bedömningsområdet Huvudmannens åtagande.
Den pedagogiska omsorgen Stenhagens familjedaghem ska åtgärda påpekade
brister inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-20

11 (16)

Fort § 55

Beslutsunderlag
Tillsynsprotokoll förskolan Lättebo 2017-05-08
Tillsynsprotokoll förskolan Solstrålen 2017-05-12
Tillsynsprotokoll förskolan Lyckan 2017-10-05
Tillsynsprotokoll Sjöhästens pedagogiska omsorg 2017-05-02
Tillsynsprotokoll Stenhagens familjedaghem, pedagogisk omsorg, 2017-05-04

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola
Lättebo förskola, Ekenässjön
Solstrålens förskola, Vetlanda
Lyckans förskola, Näshult
Sjöhästens pedagogiska omsorg, Korsberga
Stenhagens familjedaghem pedagogisk omsorg, Landsbro
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Dnr 2017BOU0874

Bokslutsprognos per maj
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med maj 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognosen för maj visar på ett positivt resultat för nämnden på 2 394 tkr.
Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med maj 2017 godkänns.

Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per maj
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Dnr 2017BOU0884

Fyllnadsval av ordinarie ledamot samt ersättare i arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Shake Khachatryan (M) väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott, samt antagningsgruppen för Njudungsgymnasiet.
Robin Nilsson (M) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Robin Nilsson (M) är ersättare för Shake Khachatryan.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska fyllnadsval förrättas om en
ledamot eller ersättare i arbetsutskottet avgår.

Yrkande
Ordförande Mikael Hahn (S) föreslår: Att Shake Khachatryan även ersätter Anders
Bengtsson i antagningsgruppen för Njudungsgymnasiet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Shake Khachatryan (M) väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Robin Nilsson (M) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Robin Nilsson (M) är ersättare för Shake Khachatryan.

Beslutsunderlag
Förslag till ordinarie ledamot samt ersättare i Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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Dnr 2017BOU0876

Revidering av delegationsordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att godkänna förslaget till revidering av Riktlinjer för delegation och beslut inom barnoch utbildningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Då antalet riktade statsbidrag mot utbildningsområdet har ökat genom åren, finns ett
behov av att effektivisera ansökningsförfarandet. Idag ska en ansökan om statsbidrag
undertecknas av ordförande i barn- och utbildningsnämnden. För att effektivisera
ansökningsförfarandet föreslårs att barn- och utbildningsnämnden delegerar
beslutsrätten till skolchef.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Att godkänna förslaget till revidering av Riktlinjer för delegation och beslut inom barnoch utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Delegationsförteckning
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Dnr 2017BOU0883

Revidering av riktlinjer för skolskjuts
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för skolskjuts.

Ärendebeskrivning
För att förtydliga reglerna gällande skolskjuts, föreslår förvaltningen förtydligande kring
skolskjuts i mån av plats gällande resor för elever i gymnasieskolan samt ett
förtydligande angående ansökningsförfarandet.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Att godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för skolskjuts.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för skolskjuts

Beslutet skickas till
Skolskjutsplanerare
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§ 60

Övrigt
Mikael Hahn informerar från mötet med Skolinspektionen inför deras inspektion till
hösten 2017.
Andreas Elamsson önskar att förvaltningen tittar på om det är möjligt för kommunen att
tillsvidare anställa personal inom förskolan som är under utbildning till förskollärare.
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