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Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45

Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande
Henrik Tvarnö (S)
Henrik Freij (M)
Jan Bergman (C)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Viveka Hallberg Jarflod (V)
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare
Arne Ahlgren (S), tjänstgörande ersättare
Margonia Påhlsson (VF), tjänstgörande ersättare till och med § 59
Kim Odengrund (MP), tjänstgörande ersättare från och med § 60

Övriga deltagare

Agneta Lindberg (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Göran Martinsson (C), ersättare medverkade till och med § 59.
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ersättare
Kim Odengrund (MP), ersättare
Carl Mattsson, nämndsekreterare
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Jonny Palmkvist, skolchef
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, medverkade under § 61
Anders Blomkvist, ekonom, medverkade under § 63
Helene Jonsson, grundskolechef, medverkade under § 64

Utses att justera

Nanna Axelsson (M)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet, stadshuset 2014-09-08 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 58-65

Carl Mattsson
Ordförande

Johanna Haraldsson (S)
Justerare

Nanna Axelsson (M)

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-09-08

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Carl Mattsson

Just sign
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§ 58

Information
Projekt KomBack
En utredning om projekt KomBack är påbörjad och beräknas vara klar för presentation
för involverade nämnder den 16 oktober.
Projekt KomBack riktar sig mot de ungdomar som för närvarande vare sig bedriver
utbildning eller förvärvsarbete.

Principer kring skolskjuts
Jonas Gunnarsson informerar kring principförändringar i skolskjutsen. Nytt är bland
annat att en skriftlig ansökan krävs vid skolskjuts till annan kommun samt att
förvaltningen tillmötesgår dessa önskemål om skolskjuts kan ordnas utan betydande
kostnader för förvaltningen.

Budget 2015
Förvaltningen har tagit på sig ytterligare nio miljoner i kostnader. Bland annat har
kostnaden för interkommunal ersättning ökat med 8,3 miljoner kronor.

Just sign
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§ 59

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Delegationsbeslut
Avslag för skolskjuts vid växelvis boende, 2014-07-02, 2014-07-02, 2014-07-02.
Godkännande av placering för grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål från
vårdnadshavare, 2014-08-15, 2014-08-15, 2014-08-15, 2014-07-03, 2014-07-03.
Godkännande av skolskjuts till annan kommun, 2014-08-06, 2014-08-06, 2014-08-06.
Avslag för skolskjuts till annan kommun, 2014-06-03, 2014-06-03, 2014-06-03.
Beslut om anställning av obehörig lärare under högst ett år, 2014-06-25.
Beslut om uppskjuten skolplikt för elev, 2014-06-17.
Föreläggande om försiktighetsmått på den nya avdelningen på Lindens förskola i
Björköby, 2014-06-10.

Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2014-05-27.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2014-03-06.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Landsbro skola 2014-06-05.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Withalaskolan 2014-06-05.

Just sign
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§ 60

FoUrum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att medverka i FoUrum’s verksamhet.
Förvaltningen ska med viss regelbundenhet informera nämnden om FoUrums
verksamhet.

Ärendebeskrivning
Höglandskommunerna har inte varit helt nöjda med tidigare samarbete kring forskning.
Kommunerna är besviken på de områden det har forskats inom. Högskolan i Jönköping
(HLK) har styrt vad de ansett vara intressant i ett systemperspektiv i stället för ett
verksamhetsperspektiv. Nu vill kommunerna omforma detta arbete.
13 kommuner och landstinget går ihop och avser samverka.
Vetlanda kommuns deltagande i FoUrum beräknas kosta cirka 250 000 kronor/år.
Det kommer finnas en infrastruktur med en utvecklingsledare, FoUrums samordnare.
Den tjänsten ska bekostas. Förslaget är också att vi ska samordna FoUrum med
socialtjänsten vad gäller lokaler och administration.
Inblandade kommuner vill nu förändra den täta koppling som tidigare funnits till HLK
och i stället vara fria att arbeta tillsammans med den organisation som just då passar
syftet bäst.
För att ett projekt ska hamna under FoUrum måste minns två kommuner delta. Man har
då en gemensam finansiering. Kompetens hämtas företrädesvis från de inblandade
kommunerna.
Forskningen utgår från kommunernas prioriterade behov vilka bland annat innefattar
ökad samverkan mellan utbildningssektorn och den sociala sektorn.

Beslutsunderlag
Finansieringsalternativ för FoUrum
FoUrum Utbildning i Jönköping län, 2014-05-14

§ 60 forts.
Just sign
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Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår deltagande i FoUrum under förutsättning att nämnden får
regelbundna rapporter om hur verksamheten fortskrider.

Utdrag
Regionförbundet Jönköpings län

Just sign
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§ 61

Dnr 2014BOU0504

Ansökan om pedagogisk omsorg – familjedaghem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi från och med den 1 oktober
2014 godkänns.

Ärendebeskrivning
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, informerar om ansökan från Ulrica Stenman
och vilka allmänna krav som finns på familjedaghem.
Johanna Haraldsson (S) framhåller att det vore bra om vi för nämnden talar om
rättigheter och skyldigheter kring möjligheter att starta familjedaghem.

Beslutsunderlag
Ansökan, Godkännande av pedagogisk omsorg (familjedaghem), 2014-08-12
Tjänsteskrivelse, Pedagogisk omsorg, 2014-08-20
Beslutsförslag, Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem – Landsbro, 2014-08-15

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner ansökan om att bedriva pedagogisk
omsorg i enskild regi från och med den 1 oktober 2014.

Utdrag
Ulrica Stenman

Just sign
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Dnr 2014BOU0426

Motion om läxhjälp
Barn- och utbildningsnämndens beslut
En utredning genomförs, där grunden är att läxhjälpen ska äga rum inom ordinarie
skoltid med ett rimligt kostnadsförslag, vad gäller motionens första anslag.
Utredningen ska inte omfatta motionens andra anslag, då det inte finns inom ramen för
nämnden att besluta hur lärare ska lägga upp sitt arbete.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om läxhjälp i skolan.
Arbetsutskottet föreslår att vi i någon form ska erbjuda läxhjälp och att frågan ska
utredas ytterligare. Viktigt är att kostnadsfrågan tas i beaktande. Ska man ta pengar från
ordinarie budget för att lägga på läxhjälp eller ska dessa pengar in från externt håll?

Beslutsunderlag
Motion om läxhjälp på skoltid, 2014-06-09

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår att en utredning sker där grunden är att läxhjälpen ska äga rum
inom ordinarie skoltid med ett rimligt kostnadsförslag, vad gäller motionens första
anslag.
Arbetsutskottet föreslår att utredningen inte omfattar motionens andra anslag, då
arbetsutskottet anser att det inte finns inom ramen för nämnden att besluta hur lärare
ska lägga upp sitt arbete.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign
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Dnr 2014BOU0501

Halvårsbokslut 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Halvårsbokslutet 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning
Utfallet för halvårsbokslutet är positivt. Förvaltningen redovisar dels för driftkostnader
ett överskott på 2 357 tkr, dels för investeringskostnader ett överskott på 1 350 tkr.
Resultaten i årskurs tre ligger inte i linje med nämndens förväntningar. Arbetsutskottet
efterfrågar därför riktade satsningar mot förskoleklass upp till och med årskurs 3.

Beslutsunderlag
Nyckeltal 2014
Halvårsbokslut 2014
Kommentarer halvårsbokslut 2014

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner halvårsbokslutet 2014.
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§ 64

Redovisning av grundskolans resultat
Barn och utbildningsnämndens beslut
Nämnder noterar Helene Jonssons redovisning.

Ärendebeskrivning
I halvårsbokslutet redovisas ett antal nyckeltal från grundskolan. Arbetsutskottet
efterfrågade förtydligande av dessa.
Grundskolechef Helene Jonsson presenterar elevresultaten för grundskolan.

Beslutsunderlag
Kommentarer halvårsbokslut 2014

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet kallar grundskolechef Helene Jonsson till nämnden för att presentera
elevresultaten för grundskolan.
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Dnr 2014BOU0503

Datum för sammanträden
Barn och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet sammanträder tisdagar kl. 13.15 den 20 januari, 17 februari, 17 mars,
21 april, 19 maj, 18 augusti, 22 september, 20 oktober och 17 november.
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagar kl. 13.15 den 3 februari, 3 mars,
7 april, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2014 BUN, 2014-08-18

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

