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§ 57
Information
Program för utveckling av IKT-stöd
IT-strateg Ulf Lagerqvist ger en nulägesorientering av tillgången till
informations- och kommunikationsteknik inom våra verksamheter samt vad
som är uttalat i läroplaner och styrdokument.
Budget 2014
Skolchefen går igenom förutsättningarna inför budget 2014. Trots preliminärt
beviljade ramökningar saknas nu 3 000 tkr för att få en budget i balans.
Budgetförslag ska beslutas på nämnden i oktober.
Målsättning för olika verksamheter
Skolchefen redovisar vilka områden som ska prioriteras inför den nya
organisationen för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och
Resurscentrum för elevhälsan samt ansvariga för respektive verksamhet.
Program för tydligare fokus på kunskapsresultat och åtgärder som
behöver vidtas för att förbättra måluppfyllelsen
Skolchefen presenterar förslaget. Den 18 september samlas grundskolans
personal för en inledande information av syfte och utgångspunkter för
satsningen. Ledamöterna i nämnden diskuterar förslaget. Ärendet återkommer
till nämnden i oktober för fastställande av programmet.
Uppföljning av sommarskola
Skriftlig information har lämnats av utbildningsintendent Michael Samuelsson
om synpunkter från lärarna och uppföljning av årets sommarskola. 92 elever
var anmälda och 68 var närvarande. Flest elever har studerat matematik (50).
Totalkostnaden uppgår till cirka 121 tkr.
Redovisning av Synpunkt Vetlanda, andra kvartalet 2013
Fem synpunkter har kommit in under andra kvartalet 2013. Detta är en
minskning mot föregående år då vi fick in 14 synpunkter.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Mikael Hahn rapporterar från skolråd på Withalaskolan.
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Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
Dnr 2013BoU0442.68 – Beslut om rätten att bli mottagen i särskola.
BU13-04 till BU13-11 – Beslut om placering av grundskoleelever vid viss
skolenhet efter önskemål av vårdnadshavare.
VU13-01 till VU13-02 – Beslut om antagning av studerande Särvux, SFI och
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning våren 2012 och hösten 2012.
Övriga delgivningar
Förläggande att utföra åtgärder på Esplanadens förskola, Nye förskola,
Kvarnens förskola, Sjunnens förskola.
Föreläggande om försiktighetsmått nya förskolan i Björköby.
Föreläggande om egenkontroll Bäckseda förskola, Kvillsfors förskola och
fritids.
Skolväsendets överklagandenämnd Dnr Over2013:275 och 277.
Barn- och elevombudet – förlikningsavtal Dnr 45-2010:35.
Barn- och elevombudet – beslut Dnr 45-2013:1484.
Skolinspektionen beslut Dnr 41-2013:2587.
Arkivtillsyn på barn- och utbildningsförvaltningen.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende 2013-08-22,
Vetlanda Lärcentrum.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende 2013-05-17
Landsbro skola.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende 2013-06-05,
Landsbro skola.
Anmälan om kränkande behandling, Brunnsgårdsskolan, 2013-06-13.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan, 2013-05-22, 2013-06-10,
2013-06-12.
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§ 58 (forts.)
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-05-03,
2013-06-05, 2013-06-13.
Återbesättningsprövning av vakanser 2013-05-14 och 2013-08-15.
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§ 59
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Dnr 2012 BoU0122.60

Halvårsbokslut 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Halvårsbokslut för 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Bokslutsrapporten för första halvåret 2013 visar på ett underskott vid årets slut
med 3 322 tkr (bygger på prognosen för maj månad). Störst underskott visar
förskolan med – 3 891 tkr. I kommentarerna redovisas varje målsektor med
kommunfullmäktiges effektmål kopplade till nämndens mål. Åtgärder och
utfall anges.
Skolchefen går igenom kommentarerna och ekonom Anders Blomqvist går
igenom driftredovisningen. Barn- och utbildningsnämnden begärde den 14 maj
2013, § 44, tilläggsbudget med 3 800 tkr för utökat behov av barnomsorg.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Halvårsbokslut för 2013 godkänns.
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§ 60

Dnr 2013BoU0516.67

Förskolans lokaler
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchefen får i uppdrag att ta fram ett nytt program för hur förskolans lokaler
ska utvecklas i Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2012 och våren 2013 har det visat sig att ”Handlingsplanen för
åtgärder inom förskoleverksamheten under åren 2011-2015” inte längre är
aktuell. Antalet barn har ökat med 150-200. Flera av befintliga förskolelokaler
uppfyller inte kraven på ventilation och utrymme eller är provisoriska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-19
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Skolchefen får i uppdrag att ta fram ett nytt program för hur förskolans lokaler
ska utvecklas i Vetlanda kommun.
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§ 61

Dnr 2013BoU0311.69

Förskolan Lyckan i Näshult
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 14 maj 2013, § 40, kvarstår.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 maj 2013 att uppmana
Lyckans förskola att snarast anställa en förskollärare, dock senast den
15 september 2013.
I annat fall kommer godkännandet att bedriva barnomsorg inom Vetlanda
kommun att ändras från förskoleverksamhet till pedagogisk omsorg.
Skolchefen har kontaktats av representant för Lyckans ekonomiska förening
som vill få längre respit för att behålla sin status som förskola. Skälet är
otydliga besked från Skolverket om regelverket och kort om tid att rekrytera
förskollärare och att överblicka de ekonomiska konsekvenserna vid en
förändring till pedagogisk omsorg.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
-------------Utdrag:
Lyckans ekonomiska förening
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§ 62

Dnr 2013BoU0517.67

Lokalisering för grundsärskolans inriktning träningsskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att lokalisera
grundsärskolans inriktning träningsskola åk 7-9 till Withalaskolan.
Ärendebeskrivning
Grundsärskolans inriktning träningsskola finns idag på två skolor i Vetlanda.
Träningsskola åk 1-6 finns på Tomaslundsskolan i samma lokaler som övriga
grundsärskolan åk 1-6. Träningsskolan åk 7-9 finns som en separat enhet
samlokaliserad med gymnasiesärskolan på Njudungsgymnasiet.
Om det vid ombyggnaden av Withalaskolan kan iordningsställas lokaler som är
väl anpassade för träningsskolan åk 7-9 så finns möjlighet till samverkan med
jämnåriga både i övriga grundsärskolan och i grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-19
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att lokalisera
grundsärskolans inriktning träningsskola åk 7-9 till Withalaskolan.
-------------Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2012BoU0123.69

Riktlinjer för barn- och elevhälsa 2013/2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för barn- och elevhälsa 2013/2014 fastställs.
Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna för barn- och elevhälsa är att de ska vara ett stöd för
förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet
och bidra till att säkra alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning.
Riktlinjerna ska också stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en
samlad elevhälsa.
Riktlinjerna för barn- och elevhälsa är också ett redskap i arbetet med att skapa
en helhetssyn på barns och elevers lärande som präglar arbetet med barn och
elever i förskola, grundskola samt gymnasieskola i Vetlanda kommun.
Barn- och elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation och stödja
barns och elevers utveckling mot målen.
Verksamhetschef Ann Ljungström redovisar bakgrund och innehållet i
riktlinjerna. Riktlinjerna följs upp och revideras inför varje läsår.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Riktlinjer för barn- och elevhälsa 2013/2014 fastställs.
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§ 64

Dnr 2013BoU0518.62

Samverkan kring barn och unga med psykosociala problem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vetlanda deltar i den föreslagna samverkan kring en första linje för att arbeta
med barn och ungas psykiska hälsa.
Kostnaden som Vetlanda ska stå för enligt den föreslagna fördelningen av den
totala årskostnaden på 4 800 tkr godkänns. Vetlandas andel kommer att första
året utgöra 380 tkr. Vetlandas kostnad ska delas mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunerna på Höglandet, landstinget och regionförbundet har tagit fram ett
beslutsunderlag för en gemensam psykosocial enhet för barn och unga 6-18 år
på Höglandet.
Landstinget föreslås bli huvudman och att verksamheten förläggs till Nässjö.
Enheten ska bland annat
•

ge familjer vars barn uppvisar symtom på lätt till medelsvår psykisk
ohälsa initial bedömning, råd, stöd och behandling

•

ge barn, föräldrar och andra i barnets omgivning allmänt råd och stöd
kring psykisk hälsa, välbefinnande och utveckling hos barn och unga

•

motivera, vägleda och remittera vidare vid behov av andra aktörers
insatser

•

utarbeta goda samverkansformer och flöden med skola och andra aktörer
som kan bidra till en positiv utveckling

En väl fungerande första linje bör ge vinster för barn och unga och deras
familjer genom att erbjuda tidiga insatser och därmed förhindra utveckling av
allvarlig problematik.
Verksamhetschef Ann Ljungström, som varit Vetlanda kommuns representant,
berättar om framtagandet av beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-19
Beslutsunderlag – Psykosocial enhet för barn och unga 6-18 år, kommunerna
och höglandets sjukvårdsområde i samverkan 2013-01-19
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§ 64 (forts.)
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Vetlanda deltar i den föreslagna samverkan kring en första linje för att arbeta
med barn och ungas psykiska hälsa.
Kostnaden som Vetlanda ska stå för enligt den föreslagna fördelningen av den
totala årskostnaden på 4 800 tkr godkänns. Vetlandas andel kommer att första
året utgöra 380 tkr. Vetlandas kostnad ska delas mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
-------------Utdrag:
Socialnämnden
Verksamhetschef Ann Ljungström, Resurscentrum för elevhälsa
Aneby kommun
Eksjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Landstinget Jönköpings län
Regionförbundet
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§ 65

Dnr 2013BoU0146.60

Yttrande över motion om åtgärder mot barnfattigdom
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barnfattigdomen ska kommenteras tydligare samt att yttrande även lämnas i
allmänhet över motionen. Ärendet återkommer till nämnden i oktober.
Ärendebeskrivning
Den 12 september 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Ritva Hermansson
(MP) in en motion om åtgärder mot barnfattigdom. Motionen har behandlats på
kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2012, § 74, men återremitterades
till socialnämnden och även till Höglandets kommunalförbund för ytterligare
beredning. Den 6 mars 2013 behandlades motionen åter i kommunstyrelsen,
§ 47, och ärendet återremitterades då till kommunstyrelsens arbetsutskott för
att inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Verksamhetschef för elevhälsan, Ann Ljungström, har lämnat förslag till
yttrande. I yttrandet beskrivs vad som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits,
med hänvisning till att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
2012-2013 arbetat aktivt med att utöka samverkan mellan de två
förvaltningarna.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till yttrande över motion om åtgärder mot barnfattigdom godkänns.
Yrkande
Anita Fagerholm (V) föreslår att barnfattigdomen ska kommenteras tydligare,
att yttrande även lämnas i allmänhet över motionen samt att ärendet
återkommer till nästa barn- och utbildningsnämnd.
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§ 66
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Dnr 2013BoU0511.68

Anmälan av elevs bristande skolgång
Barn- och utbildningsnämndens beslut
XX och XX , vårdnadshavare till XX, åläggs enligt skollagen 7 kap. 20 § och
23 § att se till att skolplikten uppfylls.
Ärendebeskrivning
Anmälan om elevs bristande skolgång har kommit från rektor Ann-Louise
Löfgren Lundin. Eleven har under våren 2013 haft en frånvaro på 37 %.
Rektor och specialpedagog har vid arbetsutskottets sammanträde den
20 augusti redogjort för elevens frånvaro samt de åtgärder som har vidtagits för
att eleven ska komma till skolan. Första skoldagen på höstterminen kom eleven
till skolan. Eleven har goda förutsättningar att nå målen men i dagsläget saknar
skolan underlag för bedömning i vissa arbetsområden då frånvaron är så hög.
Anmälan är gjord till socialtjänsten.
Skriftlig information daterad den 2 september har kommit från rektor med
uppföljning. Under innevarande termin har eleven varit närvarande tre av
elva skoldagar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet följs upp inför barn- och utbildningsnämnden den 3 september.
Beslutsunderlag
Uppföljning elevs bristande skolgång 2013-09-02.
Yrkande
Ordföranden föreslår att vårdnadshavarna åläggs att se till att skolplikten
uppfylls.
-------------Utdrag:
XX
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