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Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande, ej § 100 kl. 16.15-16.30
Henrik Tvarnö (S)
Henrik Freij (M)
Jan Bergman (C) till kl. 17.20
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare till kl. 16.30
Arne Ahlgren (S), tjänstgörande ersättare från kl. 16.15
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare
Anette Madeland (KD), tjänstgörande ersättare till kl. 17.00
Kim Odengrund (MP), tjänstgörande ersättare från kl. 17.00
Mikael Engström (S), tjänstgörande ersättare från kl. 17.20

Övriga närvarande
Ersättare

Arne Ahlgren (S) till kl. 16.15
Mikael Engström (S) till kl. 17.20
Margonia Påhlsson (VF) till kl. 15.30
Kim Odengrund (MP) till kl. 17.00

Tjänstemän

Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Lars-Gunnar Hägglöf, förskolechef, § 95
Stefan Elg, rektor, § 100
Linda Norén, barnomsorgsassistent, § 97
Anders Blomqvist, ekonom, § 98- 99

Justerare

Sven-Erik Lilliequist
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Barn- och utbildningskansliet den 10 december 2013
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Paragraf

Inger Pettersson
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§ 94
Förändring i föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information om medarbetarundersökning 2013 för barn- och
utbildningsförvaltningen tillkommer.
Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap 17 § tillkommer som ej offentligt
ärende.
Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro – om- och tillbyggnad av förskola
tillkommer som ärende.
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§ 95
Information
Besök på nya förskolan i Myresjö samt verksamhetsinformation
Förskolechef Lars-Gunnar Hägglöf hälsar välkommen till Myresjö nya
förskola. Lokalerna var klara för inflyttning i september 2013 och är fördelade
på fyra avdelningar. Förskollärare Maria Ek visar runt på förskolan och berättar
om verksamheten.
Medarbetarundersökning 2013 för barn- och utbildningsförvaltningen
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om undersökningen. 81,3 % av
personalen har svarat. Alla chefer kommer att fortsätta analysera resultatet och
återkoppling kommer att ske till barn- och utbildningsnämnden.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Margonia Påhlsson rapporterar från skolråd/informationsmöte på Bäckseda
skola.
Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Myresjö förskola och skola
samt skolråd på Landsbro skola.
Johanna Haraldsson rapporterar från föräldramöte på Ekenässjöns skola.
Sven-Erik Lilliequist rapporterar från skolråd på Skogsbackens förskola i
Ekenässjön samt från Björkö skola.
Ledningsorganisationen
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om tillsättning av förskolechef Carina
Bergenblad för Ekenässjön, Björköby, Skede, Sjunnen och Smedjan,
förskolechef Lena Johansson för Stensåkra, Kantarellen, Målaregården och
Kärnhusets öppna förskola samt rektor Helen Sjöberg för Landsbro skola
F-åk 6 och Myresjö skola F-åk 6.
Ekonomi 2015
Den 28 januari kl. 13.15 samlas barn- och utbildningsnämnden tillsammans
med förvaltningsledningen för genomgång av ekonomi 2015.
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Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
BU13-14 – Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter
önskemål från vårdnadshavare.
Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-11-26.
Anmälan om kränkande behandling Kvillsfors skola 2013-11-15, 2013-11-21.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2013-10-17, 2013-10-23,
2013-11-18, 2013-11-25.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2013-11-04, 2013-11-05.
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2013-08-04.
Anmälan om kränkande behandling Nye skola 2013-11-14.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-11-05.
Antagningslistor för våren 2013 Vetlanda Lärcentrum.
Föreläggande om försiktighetsmått för Myresjö nya förskola.
Föreläggande om egenkontroll Tomaslundens förskola.
Föreläggande om egenkontroll Tomasgårdens förskola.
Föreläggande om åtgärder på Centralortens dagbarnvårdarlokal.
Organisationsförändring läsåret 2014/2015 för Njudungsgymnasiet.
Beslut från barn- och elevombudet om anmälan om kränkande behandling på
Landsbro skola dnr 45-2013:1907.
Beslut från barn- och elevombudet om anmälan om kränkande behandling på
Ekenässjöns skola dnr 45-2013:5438.
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§ 97
Mätning av faktisk närvaro på våra förskolor oktober 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Mätning av faktisk närvaro genomförs på våra förskolor årligen i april och
oktober.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2013, § 51, att mätning av
faktisk närvaro skulle genomföras under oktober 2013. Motsvarande mätning
gjordes under april månad. Mätningen av antal barn har skett vid frukost, lunch
och mellanmål.
Barnomsorgsassistent Linda Norén går igenom resultatet. Beläggningen är vid
frukost 43 %, lunch 62 % och vid mellanmål 42 %. Personaltätheten (antal
barn per personal) ligger på ett snitt på 5,6 för hösten 2013.
Prognos för behovet av barnomsorgsplatser för vår och höst 2014 redovisas.
Totalt behöver 1 402 barn plats fram till juni. 52 platser saknas.
Beslutsunderlag
Närvaro på Vetlandas förskolor
Personaltäthet
Beläggning i snitt per enhet
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att mätning av faktisk närvaro på våra förskolor
genomförs årligen i april och oktober.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 98

Dnr 2012BoU0122.60

Bokslutsprognos till och med oktober 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med oktober 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Prognosen för oktober visar ett överskott med 4 749 tkr, vilket är 1 923 tkr mer
än bokslutsprognosen för september. Ekonom Anders Blomqvist går igenom
avvikelser mot föregående prognos.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med oktober 2013 godkänns.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

7

2013-12-03

§ 99

Dnr 2013 BoU0145.60

Text och kommentarer till detaljbudget 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Text och kommentarer till detaljbudget 2014 godkänns.
Förändringarna i driftplan och detaljbudget godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 oktober att godkänna
föreslagen budget för 2014. Text och kommentarer finns nu framtagna.
Kommentarerna behandlar verksamhetens vision och verksamhetsidé,
omvärldsanalys samt mål och strategi. Barn- och utbildningsnämndens mål är
kopplade till kommunfullmäktiges effektmål.
Skolchef Jonny Palmkvist går igenom omvärldsanalysen och konstaterar att
barn- och utbildningsnämnden har ett mycket stort ansvar för att Vetlanda är en
attraktiv kommun att leva, verka och bo i.
Ekonom Anders Blomqvist redovisar de smärre förändringar som skett i
driftplanen och i detaljbudgeten.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkande
Ordföranden föreslår att text och kommentarer till detaljbudget godkänns samt
att de ändringar som redovisats i driftplanen och i detaljbudget 2013-11-27
godkänns.
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Dnr 2013BoU0653.68

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängningen av XX, under tiden 25 november till och med den 2 december
godkänns.
XX stängs av under resterande del av höstterminen 2013 enligt skollagen 5
kap. 17 § på grund av att elevens uppförande inverkar negativt på övriga
elevers trygghet. Syftet med avstängningen är att eleven ska bli drogfri.
Ärendebeskrivning
Rektor Stefan Elg har beslutat om omedelbar avstängning av XX, från och med
den 25 november till och med den 2 december 2013 med stöd av skollagen 5
kap. 17 §. Elevens uppförande inverkar negativt på övriga elevers trygghet.
Rektor Stefan Elg redogör muntligt för ärendet. En handlingsplan finns och
följs upp tillsammans med skolans kurator, socialtjänstens fältare,
vårdnadshavare och elev under rektors ansvar.
Enligt skollagen 5 kap. 21 § ska eleven och/eller elevens vårdnadshavare
beredas tillfälle att yttra sig. XX har inbjudits till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde.
Besluts underlag
Beslut om avstängning från Njudungsgymnasiet 2013-11-25.
Paragrafen justeras omedelbart.
På grund av jäv deltar inte Johanna Haraldsson (S) i handläggningen av detta
ärende.
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§ 101

Dnr 2013BoU0779.61

Nytt godkännande för Sjöhästens pedagogiska omsorg i
Korsberga
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den enskilda verksamheten Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga med
Eleonor Fransén som ny huvudman godkänns.
Tillsyn av verksamheten ska göras inom tre månader.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 december 2010 att godkänna
den enskilda verksamheten i Korsberga med Malin Börjesson, som huvudman,
som pedagogisk omsorg.
Ändring av huvudman på Sjöhästens pedagogiska omsorg ankom den
31 oktober 2013. Till ny huvudman för verksamheten anmäls Eleonor Fransén.
Verksamheten kommer att bedrivas som den har gjorts de senaste två åren med
hjälp av två anställda.
Registreringsbevis handelsbolag och registerutdrag med godkännande för Fskatt finns.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkande
Ordföranden föreslår att den enskilda verksamheten i Korsberga med Eleonor
Fransén som ny huvudman godkänns samt att ny tillsyn av verksamheten görs
inom tre månader.
--------------Utdrag:
Eleonor Fransén, Industrigatan 15, 570 10 Korsberga
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg
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§ 102

Dnr 2013BoU0255.61

Förstelärare 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att göra en bedömning av behovet av förstelärare
med ambitionsnivå att varje rektorsområde anställer en förstelärare.
En ekonomisk analys ska göras.
Beslut i barn- och utbildningsnämnden den 4 februari 2014.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 juli 2013 har regeringen infört två nya karriärtjänster inom
skolan – förstelärare och lektor. Tio förstelärare är anställda i Vetlanda från
hösten 2013. I budgetpropositionen 2014 tredubblas satsningen inför hösten
2014. Detta ger maximalt 42 tjänster med statlig finansiering för vår del.
Vid införandet satsades kommunala budgetmedel så att förstelärarnas
undervisningsinsats kunde minska med 20 %.
I tjänsteskrivelse daterad 13 november 2013 redogör skolchefen för bakgrund
samt ställer frågorna: Ska Vetlanda följa med i den snabba ökningstakten av
antalet tjänster för förstelärare, hur ska vi klara rekryteringen på ett
kvalitetssäkert sätt, hur ska vi ställa oss till den kommunala kostnaden för att
ge förstelärare möjlighet att minska sin undervisningstid?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-11-13
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att göra en bedömning av behovet av förstelärare
med ambitionsnivå att varje rektorsområde anställer en förstelärare.
En ekonomisk analys ska göras.
Beslut i barn- och utbildningsnämnden den 4 februari 2014.
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§ 103
Kontaktpolitiker fördelning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kontaktpolitiker grundskola godkänns enligt förslag 18 november 2013.
Kontaktpolitiker för Njudungsgymnasiet, förste och andre vice ordförande.
Kontaktpolitiker för Vetlanda Lärcentrum, ordförande.
Kontaktpolitiker förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola godkänns
enligt förslag 21 november 2013.
Ärendebeskrivning
Förslag till fördelning av kontaktpolitiker, daterad 18 november 2013, har
tagits fram för grundskolan med tre eller fyra kontaktpolitiker per
rektorsområde.
För förskolan utses två kontaktpolitiker per förskolechef.
För gymnasieskolan föreslås två kontaktpolitiker, förste och andre vice
ordförande.
För vuxenutbildningen föreslås ordförande till kontaktpolitiker.
Beslutsunderlag
Kontaktpolitiker grundskolan 2013-11-18
Kontaktpolitiker förskolan 2013-11-21
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Kontaktpolitiker grundskola godkänns enligt förslag daterad 18 november
2013.
Kontaktpolitiker för Njudungsgymnasiet, förste och andre vice ordförande.
Kontaktpolitiker för Vetlanda Lärcentrum, ordförande.
Yrkande
Ordföranden föreslår att även kontaktpolitiker förskola godkänns.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 104
Kontaktverksamhetens utformning – allmänna riktlinjer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till riktlinjer daterat 2013-11-20 för kontaktverksamhetens utformning
fastställs.
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för kontaktverksamhetens utformning beslutades av barn- och
utbildningsnämnden den 8 februari 2011. Kontaktpolitikernas främsta mål är
att ge möjlighet till att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande
till vad som anges i kommunala och nationella styrdokument samt att främja
goda relationer med arbetsgivare, barn, elever, hem och anställda.
Skolchefen föreslår förändring av riktlinjerna när det gäller besök med mera.
Med start 2014 prioriteras grundskolorna för att få en tydlig koppling mellan
den politiska nämnden och verksamhetens representanter på alla nivåer för att
få till ett gemensamt fokus för ökad måluppfyllelse i grundskolan.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till förändring daterat 15 september 2013 godkänns med föreslagna
ändringar.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 105

Dnr 2013BoU0656.65

Motion om förbättrad säkerhet för skolbarn på landsbygden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen och godkänner
förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Den 10 september 2013 lämnade Sven-Olov Karlsson (VF) och Patrik Karlsson
(VF) in en motion där man uppmärksammar ett problem med barnens säkerhet
vid transporter med skolbussar.
Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med
föräldrar till barn som berörs av säkerhetsbrister och ogynnsamma villkor i
övrigt, undersöker och på lämpligt sätt åtgärdar påtalade brister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till barn- och
utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande.
Skolchefen informerar om att en översyn av hållplatser, säkerhetsaspekter m.m.
vid skolskjutsning är påbörjad.
Skolchefen presenterar förslag till yttrande över motionen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionen.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 106

Dnr

Svar på motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett större
antal familjedaghem.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll den 19 juni 2013 motionen om ökad flexibilitet
inom förskoleverksamheten med förslag att kommunen utreder
förutsättningarna för inrättande av ett större antal familjedaghem.
Enligt kommunsekreteraren ankommer det rimligen på barn- och
utbildningsnämnden att verkställa beslutet då det ligger inom vårt
verksamhetsområde.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Skolchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett större
antal familjedaghem.
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§ 107
Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro – om- och tillbyggnad av
förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchef Jonny Palmkvist får i uppdrag att lämna eventuella synpunkter över
detaljplanen för om- och tillbyggnad av förskola i Landsbro.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för
förskoleverksamhet och anläggande av tillhörande lekytor och trafiklösningar.
Planområdet är beläget inom centrumdelen av Landsbro samhälle. Befintlig
byggnad inrymde tidigare restaurang och tandläkarmottagning.
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 30 december 2013 till tekniska
kontoret.
Yrkande
Ordföranden föreslår att skolchefen får i uppdrag att lämna synpunkter över
detaljplanen.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

16

2013-12-03

§ 108
Tack
Ordföranden tackar för ett gott samarbete under året och önskar samtliga en
god jul och ett gott nytt år.
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