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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.15-16.50

Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande
Lena Furuskog (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF) till kl. 16.15
Sven-Eric Lilliequist (FP)
Anita Fagerholm (V)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare
Arne Ahlgren (S), tjänstgörande ersättare
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare
Ia Nilsson, tjänstgörande ersättare från kl. 16.15

Övriga närvarande
Ersättare

Mikael Engström (S)
Margonia Påhlsson (VF) till kl. 15.45
Ia Nilsson (MP) till kl. 16.15

Tjänstemän

Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Eva Larsson, konsult, § 9
Anders Blomqvist, ekonom, § 12-13

Justerare

Sven-Eric Lilliequist

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 12 mars 2013

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Sven-Eric Lilliequist

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-05

Datum för anslagets
uppsättande

2013-03-13

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Petterson

Datum för anslagets
nedtagande

2013-04-04
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§9
Nulägesanalys Bäckseda skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I januari ankom skrivelse från personal på Bäckseda skola där man uttryckte
missnöje med ledningen inom östra skolområdet. En framställan med begäran
om arbetsmiljöåtgärd har lämnats in från Lärarförbundet.
En av de åtgärder som vidtagits var att ta in externt konsultstöd. Eva Larsson,
den externa konsulten, redovisar den nulägesanalys som hon har tagit fram.
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§ 10
Information
Anmälningar om kränkningar fördelat på skolor 2011 och 2012
En sammanställning över antalet anmälningar om kränkande behandling har
gjorts fördelat på skolor. Antalet anmälningar varierar stort mellan skolorna.
Skolchefen kommenterar skillnaderna. Ärendet återkommer.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Nanna Axelsson rapporterar från skolråd på Esplanadens förskola.
Anita Fagerholm rapporterar från skolråd på Bollens förskola.
Sven-Eric Lilliequist rapporterar från skolråd på Lindens förskola i Björköby,
Ölandsgatan förskola, Tomasgårdens förskola och Holsby skola.
Johanna Haraldsson rapporterar från besök på nya förskolan i Landsbro och
nya förskolan i Korsberga.
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§ 11
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
Dnr 2013BoU0036.68 - Beslut om mottagande i grundsärskola
Dnr 2013BoU0037.68 – Beslut om mottagande i grundsärskola
Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan, 2012-12-05
Avslagsbeslut Vetlanda Lärcentrum
Återbesättningsprövning av vakanser 2013-02-13
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping om överklagande om
inackorderingstillägg.
Beslut från Skolverket om den nationella idrottsutbildningen i bandy
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§ 12

Dnr 2011BoU0232.60

Bokslut 2012 med årsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslut 2012 med årsredovisning godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2012 ett underskott i bokslutet
uppgående till – 4 361 tkr. Kostnader för interkommunal ersättning, ersättning
till privata förskoleverksamheter samt vårdnadsbidrag har blivit högre än
budgeterat. Dessutom har undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen
samt bemanningen på förskolorna kostat mer än beräknat.
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 954 tkr, avseende inventarier
till nya förskolor i Myresjö och Korsberga, Bäckseda skola samt teknikcollege
på gymnasieskolan.
Ekonom Anders Blomqvist går igenom driftredovisningen, investeringsredovisningen samt årets verksamhet.
Skolchef Jonny Palmkvist redogör för verksamhetens mål och måluppfyllelse.
Efter genomgången grundskola är det i relation till riket som helhet en lägre
andel i Vetlanda som når kunskapskraven i samtliga ämnen, 71 %. Det är stora
skillnader mellan pojkars och flickors resultat.
Andelen elever i åk nio som är behöriga till nationellt program (yrkesprogram)
i gymnasieskolan är 82,9 %, vilket är en försämring jämfört med 2011.
Vid en nationell jämförelse når gymnasieskolan goda resultat. Andelen elever
som är behöriga för studier vid högskola/universitet är 91 %, vilket är högre än
riksgenomsnittet. Andelen avgångselever i gymnasieskolan som fått slutbetyg
efter fyra år är 84 %, vilket är en försämring mot föregående år, men fortsatt
över riksgenomsnittet.
Medborgar- och brukarnöjdheten mäts genom Klassens kvalitetsrapport som
undersöker barns och elevers upplevelse och attityd till sin skolvardag utifrån
barn- och utbildningsnämndens framgångsfaktorer. Resultatet visar på positiv
respons på den fyragradiga skalan, även om värdena blir lägre hos de äldre
eleverna.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslut 2012 med årsredovisning godkänns.
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Dnr 2012BoU0122.60

Begäran om ny investeringsbudget 2013
Barn– och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära ny investeringsbudget på 160 tkr för att ställa i
ordning en ny förskola i Landsbro.
Ärendebeskrivning
I Landsbro ska barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med tekniska
kontoret bygga om ”Lilla Mathuset” till en förskola med fyra avdelningar. När
dessa förskoleavdelningar ska ställas i ordning kommer investeringar att krävas
som inte finns budgeterade 2013.
I bokslutet för 2012 återstår 954 tkr av investeringsbudgeten. Efter ombudgetering av pågående projekt finns 160 tkr kvar, som kan användas för att
klara investeringsbehovet i Landsbro.
Skolchefen föreslår i tjänsteskrivelse att arbetsutskottet föreslår barn- och
utbildningsnämnden att begära att kommunfullmäktige beslutar om en ny
investeringsbudget på 160 tkr för att ställa i ordning en ny förskola i Landsbro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-14
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Hos kommunfullmäktige begära om ny investeringsbudget på 160 tkr för att
ställa i ordning en ny förskola i Landsbro.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
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§ 14

Dnr 2013BoU0102.61

Program på gymnasiesärskolan i Vetlanda
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Programutbudet för gymnasiesärskolan fastställs till:
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Ärendebeskrivning
En ny gymnasiesärskola träder i kraft från och med läsåret 2013/2014.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och aktivt
deltagande i samhällslivet. Gymnasiesärskolan består av nio nationella
program samt individuella program. De individuella programmen ska erbjudas
elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.
Gymnasiechef Lars-Åke Sigfridsson redogör i tjänsteskrivelse för reformen,
elevantalet och förslag till programutbud. På Njudungsgymnasiet kommer
undervisning att bedrivas på nationella program och individuella program.
Följande programutbud föreslås för Vetlanda:
Programmet för administration, handel och varuhantering, programmet för
fastighet, anläggning och byggnation samt programmet för hotell, restaurang
och bageri.
Man vill undersöka möjligheten till att lärlingsförlägga programmet för
fastighet, anläggning och byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-19
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Programutbudet för Vetlanda inom gymnasiesärskolan fastställs:
Programmet för administration, handel och service
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
--------------Utdrag:
Njudungsgymnasiet
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§ 15
Organisationsöversyn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Skolchef Jonny Palmkvist har gjort en utredning om barn- och utbildningsförvaltningen daterad den 19 februari 2013. Där redovisas nuläge gällande
ledningsorganisation samt administration och kanslifunktioner.
Förslaget till kommande organisation innebär att förvaltningen organiseras i
fem olika verksamheter med var sin chef.
Förskolan leds av en barnomsorgschef, grundskolan av en grundskolechef,
Njudungsgymnasiet av en gymnasiechef, Vetlanda Lärcentrum samordnas av
en vuxenutbildningschef och elevhälsan leds av chefen för Resurscentrum.
Förskolechef och grundskolechef placeras centralt på barn- och
utbildningskansliet.
Skolchefen redovisar de synpunkter som kommit fram hittills.
Förslaget med separata avdelningar för förskoleverksamhet och grundskola,
som leds av barnomsorgschef och grundskolechef, tas emot positivt.
Poängteras att det krävs god insikt i de verksamheter man ska leda. Positivt
med skolledarteam.
Det är delade meningar om förslaget att tillsätta en rektor med ansvar för hela
särskolan. Ytterligare möten ska ske med särskolans personal och FUB.
Former för samverkan, utöver förvaltningsövergripande samverkan, ska fortsatt
diskuteras.
Personal- och organisationsutskottet ska informeras.
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§ 16
Ändring av sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 maj flyttas till den 14 maj
och sammanträdet den 4 juni flyttas till den 11 juni.
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att flytta datum för nämnden.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 maj flyttas till den 14 maj
och sammanträdet den 4 juni flyttas till den 11 juni.
--------------Utdrag:
Webb
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