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2013-11-05

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 november 2013 kl. 13.20-13.45

Beslutande

Lena Furuskog (M) ordförande
Henrik Freij (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Anita Fagerholm (V)
Agneta Lindberg (S) tjänstgörande ersättare
Arne Ahlgren (S), tjänstörande ersättare
Mikael Engström (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Nanna Axelsson (M)
Göran Martinsson (C)
Margonia Påhlsson (VF)
Anette Madeland (KD)
Kim Odengrund (MP)

Tjänstemän

Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Stefan Elg, rektor

Justerare

Jan Bergman

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 5 novemberr 2013

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

Inger Pettersson
Ordförande

Lena Furuskog
Justerare

Jan Bergman

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-11-05

Datum för anslagets
uppsättande

2013-11-05

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Petterson

Datum för anslagets
nedtagande

2013-11-27
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Dnr 2013BoU0653.68

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängningen av XX, under tiden 29 oktober till och med den 5 november
godkänns.
XX avstängs ytterligare till och med den 19 november 2013 enligt skollagen
5 kap. 17 § på grund av att elevens uppförande inverkar negativt på övriga
elevers trygghet. Två på varandra följande prover ska visa att inget drogbruk
finns hos XX.
Ärendebeskrivning
Rektor Stefan Elg har beslutat om omedelbar avstängning av XX, från och med
den 29 oktober till och med den 5 november 2013 med stöd av skollagen 5 kap.
17 §. Elevens uppförande inverkar negativt på övriga elevers trygghet.
Rektor Stefan Elg redogör muntligt för ärendet. Eleven ska fortsatt ha
regelbundna samtal med kurator på annan plats än på skolan.
Enligt skollagen 5 kap. 21 § ska eleven och/eller elevens vårdnadshavare
beredas tillfälle att yttra sig. XX redogör för sin syn på avstängningen.
Besluts underlag
Beslut om avstängning från Njudungsgymnasiet 2013-10-28.
Paragrafen justeras omedelbart.
På grund av jäv deltar inte Johanna Haraldsson (S) i handläggningen av detta
ärende.
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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 november 2013 kl. 13.15-18.00

Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande, ej § 82 kl. 13.20-13.45
Henrik Freij (M)
Lena Furuskog (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Anita Fagerholm (V)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare till kl. 16.45
Arne Ahlgren (S), tjänstgörande ersättare till kl. 16.50
Mikael Engström (S), tjänstgörande ersättare kl. 13.20-13.45, 16.45-18.00
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare från 16.50

Övriga närvarande
Ersättare

Nanna Axelsson (M) till kl. 16.50
Göran Martinsson (C) till kl. 16.00
Margonia Påhlsson (VF) till kl. 16.00
Anette Madeland (KD) till kl. 16.55
Kim Odengrund (MP)

Tjänstemän

Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Stefan Elg, rektor, § 83
Ingegerd Nilsson, rektor, § 83
Ann Ljungström, verksamhetschef Resurscentrum för elevhälsa, § 83 och § 85
Helen Jonsson, områdeschef Östra skolområdet, § 83
Ingela Nyberg, utvecklingsledare, § 86-87

Allmänheten

Kl. 13.45-18.00

Justerare

Jan Bergman

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 12 november 2013

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Jan Bergman

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2013-11-05
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uppsättande

2013-11-13

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Petterson

Datum för anslagets
nedtagande

2013-12-04
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§ 83
Information
Introduktionsprogrammen på Njudungsgymnasiet
Rektor Stefan Elg presenterar introduktionsprogrammet på Njudungsgymnasiet
där eleverna kan gå preparandutbildning, programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion. 119 elever går
idag på programmet.
Musikskolans verksamhet
Rektor Ingegerd Nilsson redogör för musikskolans verksamhet. Musikskolan
har funnits i 45 år i Vetlanda. Samverkan sker med grundskolan och
gymnasieskolans estetiska program. 750 elevbesök per vecka. Eleverna kan
välja mellan flera olika instrument, ensembler och sång. 150 elever står i kö för
att få börja.
Handlingsplan för samverkan skola och socialtjänst läsåret 2013/2014
Verksamhetschef Ann Ljungström presenterar handlingsplanen för samverkan
skola och socialtjänst. En ny handlingsplan upprättas inför varje läsår. Att öka
och fördjupa kunskapen om hedersrelaterat våld är en av aktiviteterna med en
utbildningsdag i april 2014.
Program för hur förskolans lokaler ska utvecklas i Vetlanda kommun
Skolchefen presenterar en inledande bedömning av lokalernas standard. Tankar
om vilken typ av förskolor vi vill ha i framtiden, hur många avdelningar per
förskola, om lokalernas utnyttjande kan variera mellan förskola och skola,
flyttbara paviljonger m.m. påverkar hur lokalerna ska utvecklas.
Skolinspektionens tillsyn
Skolchefen gör en sammanfattning över Skolinspektionens beslut. Vi har
15 grundskolor, 12 skolor har 0-4 förelägganden och fem skolor har fler än fyra
förelägganden. Gymnasieskolan har haft en bastillsyn. Vuxenutbildningen har
fått fem förelägganden.
Områdeschef Helen Jonsson redogör för de insatser som görs på Ekenässjöns
skola.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Nanna Axelsson rapporterar från skolråd på Forngårdens förskola, Kvarnens
och Smedjans förskolor samt Montessoriförskolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

3

2013-11-05

Arne Ahlgren rapporterar från besök på Norrgårdsskolan.
Anita Fagerholm rapporterar från besök på Mogärdeskolan.
Johanna Haraldsson rapporterar från besök på Tomaslundsskolan.
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§ 84
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
Dnr 2013BoU0622.68 – Beslut om rätten att bli mottagen i särskola.
BU13-12 och BU 13-13- Beslut om placering av grundskoleelev vid viss
skolenhet efter önskemål av vårdnadshavare.
Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-10-02,
2013-10-09.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola ht 2013, 2013-09-30,
2013-10-02, 2013-10-17.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2013-10-18.
Anmälan om kränkande behandling Nye skola 2013-08-30, 2013-09-05.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2013-09-25, 2013-10-01,
2013-10-08, 2013-10-10, 2013-10-11, 2013-10-23.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-09-25/
2013-10-02, 2013-10-10, 2013-10-11, 2013-10-11, 2013-10-18, 2013-10-18.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Withalaskolan
2013-10-08, 2013-10-09.
Föreläggande om åtgärder Målaregårdens förskola.
Föreläggande om egenkontroll Skogsbackens förskola.
Upphävande av föreläggande om åtgärder på den nya förskolan i Björköby,
Lindens förskola.
Upphävande om föreläggande om åtgärder på Bollens förskola.
Återbesättningsprövning av vakanser 2013-09-15, 2013-10-15.
Dom från Förvaltningsrätt i Jönköping om skolpliktsföreläggande, 2013-10-30.
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Beslut från Barn- och elevombudet om anmälan om kränkande behandling
Ramkvilla skola 2013-10-25.
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§ 85

Dnr 2013 BoU0145.60

Redovisning av hur elevhälsan ska anpassas för att rymmas inom
den minskade budgetramen 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Resurscentrum för elevhälsans minskade budget anpassas genom att rörligt
team minskas från fyra till två tjänster.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden godkände rambudgeten för 2014 den 1 oktober
2013. Chefen för resurscentrum fick då i uppdrag att redovisa hur elevhälsan
ska anpassas för att rymmas inom den minskade budgetramen.
Verksamhetschef Ann Ljungström föreslår i tjänsteskrivelse att Resurscentrum
för elevhälsans minskade budget anpassas genom att rörligt team minskas från
fyra till två tjänster. Riskbedömning vid förändring av verksamhet redovisas.
Uppdraget för rörligt team måste spetsas och förtydligas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-10-10
Riskbedömning vid förändring av verksamhet – besparing inom Resurscentrum
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Resurscentrum för elevhälsans minskade budget anpassas genom att rörligt
team minskas från fyra till två tjänster.
--------------Utdrag:
Chef för resurscentrum
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§ 86

Dnr 2013 BoU0676.60

Program för barn- och ungdomskultur i Vetlanda kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Program för barn- och ungdomskultur i Vetlanda kommun godkänns.
Den årliga utvärderingen inför nytt läsår ska delges barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Programmet är framtaget på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och barnoch utbildningsnämnden och syftar till att utveckla samverkan kring barn- och
ungdomskultur i Vetlanda. Programmet ska skapa förutsättningar för barn och
ungdomar att få tillgång till och kunna delta i kultur, under såväl förskole-/
skoltid som fritid.
Utvecklingsledare Ingela Nyberg redogör för framtagandet av programmet.
Barn- och ungdomskulturgruppen med representanter från kultur- och
fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen är den operativa
gruppen för samverkan.
Kontinuerlig uppföljning sker efter genomförda insatser och aktiviteter. Dessa
uppföljningar bildar underlag till årlig utvärdering inför nytt läsår. I
uppföljningsarbetet är barns och elevers upplevelser centrala och kommer att
följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer i
organisationen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Program för barn- och ungdomskultur i Vetlanda kommun godkänns.
Den årliga utvärderingen inför nytt läsår ska delges barn- och
utbildningsnämnden.
--------------Utdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Utvecklingsledare
VINNA/webb
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Dnr 2012BoU0245.60

Barnomsorg på obekväm arbetstid – revidering av riktlinjer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Revidering av riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid godkänns med
den föreslagna ändringen.
Ärendebeskrivning
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en försöksverksamhet med syfte att ta
reda på hur stort behovet är i hela kommunen. Försöksverksamheten pågår till
den 31 december 2014. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Vilans
förskola. Verksamheten vänder sig till förskolebarn i åldern ett till fem år och
till skolbarn i åldern sex till tretton år som är inskrivna i skolbarnsomsorgen.
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid fastställdes den 5 juni 2012
och reviderades den 2 oktober 2012.
Utvecklingsledare Ingela Nyberg går igenom det nya förslaget till revidering av
riktlinjer daterat 2013-10-15.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkande
Anita Fagerholm (V) föreslår att meningen på sidan två ”Inför beslut om
placering förs en dialog med vårdnadshavaren om familjens möjligheter att
tillgodose barnomsorgsbehovet på annat sätt” stryks.
Ordföranden föreslår att förslag till revidering av riktlinjer för barnomsorg på
obekväm arbetstid godkänns med den föreslagna ändringen.
--------------Utdrag:
VINNA/webb

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

9

§ 88

2013-11-05

Dnr 2012BoU0122.60

Bokslutsprognos till och med september 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med september godkänns.
Ärendebeskrivning
Prognosen för september visar ett överskott med 2 826 tkr. Skolchefen går
igenom förändringarna jämfört med tidigare prognos.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med september godkänns.
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§ 89
Ekonomi 2015 – information och diskussion
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen samlas under januari
2014.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har begärt 3 700 tkr från utvecklingsreserven
för 2014 för att leasa datorer och sätta upp trådlösa accesspunkter med en årlig
servicekostnad. Detta ger inför 2015 en utökad driftskostnad på minst
3 700 tkr. Satsning på förstelärare ger utökad kostnad med 3 800 tkr. Därtill
kommer andra förändringar som kan påverka budgetläget både positivt och
negativt.
Skolchefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen samlas under februari 2014 för att analysera situationen och
förbereda olika handlingsalternativ.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen samlas under
februari 2014.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att nämnden och förvaltningsledningen samlas under
januari 2014.
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§ 90

Dnr 2013 BoU0578.69

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2014 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ska inför varje nytt budgetår
samråda med medlemskommunerna om förslaget till ny budget. I Vetlanda
kommun ska barn- och utbildningsnämnden yttra sig.
Förslag till budget har kommit från direktionen.
Avgiften fördelas på länets kommuner utifrån befolkning. För Vetlandas del
innebär det en medlemsavgift på 636 000 kr, vilket är en sänkning med
2 000 kr mot 2013.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget 2014 godkänns.
--------------Utdrag:
Mediacenter Jönköpings län
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§ 91

Dnr 2013 BoU 0677.60

Riktlinjer för delegation och beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för delegation och beslut fastställs och träder i kraft den 1 januari
2014.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 2 oktober 2012 en revidering av
delegations- och beslutsförteckningen. En ny version av riktlinjerna har
utarbetats på grund av förändringar i organisationen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Riktlinjer för delegation och beslut fastställs.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att riktlinjerna för delegation och beslut träder i kraft den
1 januari 2014.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 92

Dnr 2003BoU0144.60

Upphävande av styrdokument
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Handlingsplan vid stöld, inbrott, våld/hot, kränkningar/sexuella trakasserier,
missbruk i skolan, innehav/försäljning av droger i skolan, knivinnehav,
upphävs.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 november 2003 om
Handlingsplan vid stöld, inbrott, våld/hot, kränkningar/sexuella trakasserier,
missbruk i skolan, innehav/försäljning av droger i skolan, knivinnehav.
Befintliga styrdokument har setts över eftersom det nu finns riktlinjer för hur
styrdokument ska utformas. Förvaltningens ledningsgrupp föreslår att
ovanstående handlingsplan bör upphävas eftersom den inte längre är aktuell.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Handlingsplan vid stöld, inbrott, våld/hot, kränkningar/sexuella trakasserier,
missbruk i skolan, innehav/försäljning av droger i skolan, knivinnehav,
upphävs.

--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 93
Sammanträdesdatum 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagar kl. 13.15 den 4 februari,
4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november och
2 december.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för barn- och
utbildningsnämnden och för arbetsutskottet 2014.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagar kl. 13.15 den 4 februari,
4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november och
2 december.
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