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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 3 juni 2014, klockan 13.15-13.45

Beslutande

Johanna Haraldsson, (S), ordförande
Henrik Tvarnö (S)
Henrik Freij (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Viveka Hallberg Jarflod (V)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Arne Ahlgren (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Margonia Påhlsson (VF), ersättare
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ersättare
Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Carl Mattsson, nämndsekreterare
Stefan Elg, rektor

Utses att justera

Sven-Erik Lilliequist

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 3 juni 2014

Underskrifter
Paragrafer 35-36

Sekreterare

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Sven-Erik Lilliequist
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-06-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-03
Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Pettersson

Datum för anslagets
nedtagande

2014-06-25
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Dnr 2014BoU0375.68

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängningen av XX, under tiden 6 maj 2014 till och med den 3 juni 2014 godkänns.
XX avstängs ytterligare fram till vårterminens slut den 13 juni 2014 enligt skollagen 5
kap. 17 § på grund av att ha stört och hindrat utbildningens bedrivande samt utsatt
personal för hot och verbala kränkningar.

Ärendebeskrivning
Rektor Stefan Elg har beslutat om omedelbar avstängning av XX, från och med den 6 maj
2014 till och med den12 maj 2014 med stöd av skollagen 5 kap. 17 §. Eleven har stört
och hindrat utbildningens bedrivande samt utsatt personal för hot och verbala
kränkningar.
Arbetsutskottet beslutade den 13 maj 2014 om avstängning till och med den 3 juni 2014.
Rektor Stefan Elg redogör muntligt för ärendet och de anpassningar av undervisningen
som har gjorts. Samtal pågår om hur skolsituationen ska lösas till höstterminen.
Socialtjänsten är inkopplad på ärendet.
Enligt skollagen 5 kap. 21 § ska eleven och/eller elevens vårdnadshavare beredas tillfälle
att yttra sig. Samtal har förts med vårdnadshavare och inbjudan till dagens
nämndsammanträde har skickats till vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning från Njudungsgymnasiet 2014-05-06.
Utredning i samband med avstängning 2014-05-08.
Paragrafen justeras omedelbart.

Utdrag
XX och XX

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0386.68

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängningen av YY, under tiden 13 maj till och med den 3 juni, godkänns.
YY avstängs ytterligare fram till vårterminens slut den 13 juni 2014 enligt skollagen 5
kap. 17 § på grund av att elevens uppförande inverkar negativt på övriga elevers
trygghet och studiero.

Ärendebeskrivning
Gymnasiechef Henrik Wågesson har beslutat om omedelbar avstängning av YY, från och
med den 13 maj 2014 till och med den 20 maj 2014 med stöd av skollagen 5 kap. 17 §.
Arbetsutskottet beslutade den 20 maj 2014 om avstängning till och med den 3 juni 2014.
Rektor Stefan Elg redogör muntligt för ärendet. Anmälan till socialtjänsten är gjord.
Enligt skollagen 5 kap. 21 § ska eleven och/eller elevens vårdnadshavare beredas tillfälle
att yttra sig. Inbjudan till dagens sammanträde har skickats till eleven.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning från Njudungsgymnasiet 2014-05-13.
Underlag till nämnden 2014-05-16.
Paragrafen justeras omedelbart.

Utdrag
YY

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 3 juni 2014, klockan 13.45-17.20

Beslutande

Johanna Haraldsson, (S), ordförande
Henrik Tvarnö (S)
Henrik Freij (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Viveka Hallberg Jarflod (V)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare
Nanna Axelsson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Arne Ahlgren (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Margonia Påhlsson (VF), ersättare till kl. 15.00
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ersättare
Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Carl Mattsson, nämndsekreterare
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, § 37
Linda Norén, barnomsorgsassistent, § 39
Anders Blomqvist, ekonom, § 41
Allmänheten, § 37

Utses att justera

Sven-Erik Lilliequist

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 10 juni 2014

Underskrifter
Paragrafer 37-54

Sekreterare

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Sven-Erik Lilliequist
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-06-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-11
Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Pettersson

Datum för anslagets
nedtagande

2014-07-03
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§ 37

Information
Nytt arbetstidsavtal för lärare
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om att en arbetsgrupp tillsätts inför hösten 2015
för att utforma ett nytt lokalt arbetstidsavtal.

Verksamhetsförändringar i förskolan
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för verksamhetsförändringar inför
hösten 2014. Lindens förskola i Björköby utökar lokalytan till att även omfatta
källarplanet. Landsbro förskola lokaliserar en avdelning till Munkagården i Myresjö i
avvaktan på att den nya förskolan i Landsbro ska bli klar i mars 2015. Kantarellens
förskola, en avdelning för barn med flyktingbakgrund, avvecklas och barnen flyttas till
Stensåkra förskola. Avdelningen i Stenberga/Näverbyn avvecklas och barnen erbjuds
placering vid Nye förskola.

Förskolan och budgetprinciper
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg beskriver nuvarande principer för
resursfördelning till förskolan. Budgetering/fördelning av resurser sker utifrån
verksamhetsplanering avseende prognos av antalet placerade barn i respektive
åldersintervall 1-2,5 år samt 2,5-5 år.

FoUrum utbildning i Jönköpings län
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om FoUrum utbildning ett utvecklingsprojekt inom
Regionförbundet Jönköpings län. Uppdraget är att stödja länets kommuner i att utveckla
utbildningsområdet. Ärendet återkommer under hösten för beslut i respektive nämnd.

Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolbesök
Ordföranden rapporterar om verksamhetsbesök på Lärvux samt studiebesök i
Söderhamns kommun för att se hur de uppmärksammar och arbetar mot
hedersrelaterat våld.
Jan Bergman och Margonia Påhlsson rapporterar från skolråd Landsbro skola.
Margonia Påhlsson uppmärksammar att sommarskola i Holsby i år firar 10-årsjubileum.
Vecka 27 är det sommarskola och ett 80-tal barn är anmälda i år.
Nanna Axelsson rapporterar från verksamhetsbesök på förskolan i Björköby och
Ekenässjöns skola.
Viveka Hallberg Jarflod rapporterar från Montessoriförskolan och Esplanadens förskola.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 38

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Delegationsbeslut
Dnr2014BoU0274.68 och Dnr2014BoU0382.68. Beslut om rätten att bli mottagen i
särskola.
BU14-04 till och med BU 14-10. Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet
efter önskemål från vårdnadshavare.
2014-05-19 Anställning av obehörig lärare i textilslöjd på Norrgårdsskolan/Brunnsgårdsskolan och Björköby/Ekenässjön för en längre tid än sex månader men högst ett år.

Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Björkö skola 2014-02-25, 2014-03-27
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2014-04-28
Anmälan om kränkande behandling Ekenässjöns skola 2014-03-19, 2014-03-31,
2014-05-07
Anmälan om kränkande behandling Holsby skola 2014-04-28
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2014-03-31, 2014-05-23
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan, 2014-05-09, 2014-05-20
Anmälan om kränkande behandling Myresjö förskola 2014-03-25
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2014-02-28, 2014-03-31,
2014-04-10, 2014-04-11, 2014-05-07, 2014-05-16
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2014-05-12, 2014-05-13,
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan läsåret 2012/2013 och
2013/2014, 2014-04-29, 2014-05-08, 2014-05-19, 2014-05-26
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Withalaskolan
Inackorderingstillägg läsåret 2014/2015
Beslut om utdelning från Georg Selanders stiftelse – sammanställning ansökningar
vårterminen 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013BoU0427.69

Mätning av faktisk närvaro på våra förskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka personaltätheten och hur vi kan behålla en
hög och stabil personaltäthet på förskolorna under året. Vad gör att personaltätheten
minskar?

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att den faktiska närvaron ska mätas under
oktober och april varje år. Mätning av antal barn april 2014 har skett vid frukost, lunch
och mellanmål.
Barnomsorgsassistent Linda Norén redovisar resultatet. Beläggningen är vid frukost
43 %, lunch 65 % och mellanmål 45 %. Jämfört med våren 2013 har beläggningen ökat.
Personaltätheten (antal barn per personal) ligger på ett snitt på 6,1 våren 2014 mot
5,7 våren 2013.

Yrkande
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka personaltätheten och
hur vi kan behålla en hög och stabil personaltäthet på förskolorna under året. Vad gör
att personaltätheten minskar?

Utdrag
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg
Barnomsorgsassistent Linda Norén

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2012BoU0326.67

Dimensionering Holsby förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden begär att förskolan som ska byggas i Holsbybrunn under
2014 utökas från fyra till fem avdelningar.

Ärendebeskrivning
Beslut är taget om att en ny förskola ska byggas i Holsbybrunn i anslutning till skolan.
Nämnden beslutade den 9 april 2013 att förorda en förskola med fyra avdelningar i
Holsbybrunn med möjlighet att utöka med en avdelning, vilket sedan definitivt
beslutades av kommunfullmäktige.
Prognos visar nu att vi med stor sannolikhet kan förvänta oss drygt 100 barn fram till
2020. Om vi inte bygger till ytterligare en avdelning i Holsbybrunn så kommer vi att
tvingas att fortsätta nyttja Månens förskola, som finns i ett privathus. Avdelningen är
sliten och det kommer fortsatt att bli en splittrad förskoleverksamhet i Holsbybrunn.
Skolchef Jonny Palmkvist föreslår i tjänsteskrivelse att barn- och utbildningsnämnden
begär att den förskola som ska byggas i Holsbybrunn under 2014 utökas från fyra till fem
avdelningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-08

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden begär att förskolan som ska byggas under 2014 i
Holsbybrunn utökas från fyra till fem avdelningar.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0145.60

Bokslutsprognos till och med april månad 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognosen till och med april månad 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognosen för april månad visar på ett överskott på 468 tkr.
Ekonom Anders Blomqvist redogör för de större avvikelserna för verksamheterna. Störst
avvikelser visar interkommunala ersättningar för förskola, grundskola och
gymnasieskola.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognosen till och med april månad 2014 godkänns.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013Bou0183.67

Grundskolans lokaler – byggnation
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden står fast vid att förorda att högstadiets verksamhet
organiseras i två skolor, Landsbro skola och Withalaskolan. Förutsättningen är att båda
skolorna byggs om och anpassas för det större antalet elever, men också för att
möjliggöra en pedagogik där lärande sätts i centrum och skolorna organiseras för
ämnesövergripande samverkan i arbetslag.
Barn- och utbildningsnämnden står också fast vid att Vetlanda behöver ytterligare en
F-6-skola i centralorten med kapacitet att ta emot två parallellklasser i varje årskurs och
förordar att Mogärdeskolan renoveras och anpassas för att svara upp mot detta behov.

Reservationer
Jan Bergman (C) och Sven-Erik Lilliequist (FP) reserverar sig mot texten ”och förordar att
Mogärdeskolan renoveras och anpassas för att svara upp mot detta behov”.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 14 maj 2013 beslut om att förorda två
högstadieskolor, Landsbro skola och Withalaskolan, under förutsättning att
anpassningar görs av lokaler och organisation. Den 4 februari 2014 fattade nämnden
beslut om att förorda att Mogärdeskolan F-6 utökas med en parallell för att klara det
ökande elevantalet.
I tjänsteskrivelse föreslår skolchef Jonny Palmkvist att barn- och utbildningsnämnden
står fast vid att förorda att högstadiets verksamhet organiseras i två skolor, Landsbro
skola och Withalaskolan. Förutsättningen är att båda skolorna byggs om och anpassas
för det större antalet elever, men också för att möjliggöra en pedagogik där lärande
sätts i centrum och skolorna organiseras för ämnesövergripande samverkan i arbetslag.
Barn- och utbildningsnämnden står också fast vid att Vetlanda behöver ytterligare en
F-6-skola i centralorten med kapacitet att ta emot två parallellklasser i varje årskurs och
förordar att Mogärdeskolan renoveras och anpassas för att svara upp mot detta behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-09

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden står fast vid att förorda att högstadiets verksamhet
organiseras i två skolor, Landsbro skola och Withalaskolan. Förutsättningen är att båda
skolorna byggs om och anpassas för det större antalet elever, men också för att
möjliggöra en pedagogik där lärande sätts i centrum och skolorna organiseras för
ämnesövergripande samverkan i arbetslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 42 forts.
Barn- och utbildningsnämnden står också fast vid att Vetlanda behöver ytterligare en F6-skola i centralorten med kapacitet att ta emot två parallellklasser i varje årskurs och
förordar att Mogärdeskolan renoveras och anpassas för att svara upp mot detta behov.

Yrkande
Jan Bergman(C) föreslår att texten ”och förordar att Mogärdeskolan renoveras och
anpassas för att svara upp mot detta behov” stryks. Sven-Erik Lilliequist tillstyrker
förslaget.
Ordföranden tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Bergmans förslag.
Hon finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

10 (22)

Dnr 2012BoU0240.60

Delrapport ”Program utvecklingsområden”
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delrapporten godkänns.

Ärendebeskrivning
I kvalitetsrapporten för 2011 års verksamhets identifierades att ytterligare
utvecklingsinsatser behöver genomföras för att öka måluppfyllelsen och bidra till ett
högre studieresultat. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 november 2012 att
fastställa ett program med totalt åtta utvecklingsområden. Programmet ska följas upp
av nämnden halvårsvis.
Skolchef Jonny Palmkvist redovisar i delrapport vilka åtgärder som har vidtagits inom de
olika områdena.
Under hösten återkommer ärendet för att gå vidare med ett reviderat program inför
nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-09

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013BoU0581.60

Program för att öka måluppfyllelsen för grundskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 1 oktober 2013, § 72, program för att öka
måluppfyllelsen för grundskolan.
En del av programmet är att skolorna ska presentera sina handlingsplaner för
representanter från barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen. De
presenterade åtgärderna ska värderas i förhållande till vetenskapliga grundfakta och
beprövad erfarenhet.
Planeringen för redovisning av skolornas resultat våren 2014 och handlingsplaner för
ökad måluppfyllelse för respektive skola delas ut.
Personalen på skolorna möter sin politikergrupp under cirka två timmar. Träffarna läggs
in sent i augusti eller under första halvan av september. Så många lärare som möjligt ska
delta.
En gemensam träff sker på förmiddagen den 14 oktober 2014 i hörsalen. Där redovisar
rektor skolans resultat våren 2014 och handlingsplanerna för ökad måluppfyllelse för
övriga rektorer och alla politiker vid en gemensam samling.

Utdrag
VINNA

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0220.69

Begäran om utvärdering av HIT
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skrivelsen från skolkonferensen på Njudungsgymnasiet skickas vidare till
kommunstyrelsen.
Nämnden ställer sig bakom den begäran som kommit. Nämnden anser att en
utvärdering av bildandet av Höglandets IT (HIT) och vilka konsekvenser detta har gett
bör göras kommunövergripande.

Ärendebeskrivning
Skrivelse har kommit från skolkonferensen på Njudungsgymnasiet med hemställan om
att göra en utvärdering av HIT. Frågor som ställs är
1.
2.
3.

Hur har HIT som organisation påverkat IT-utvecklingen i skolan?
Hur påverkas lärares och elevers vardag av IT och samarbetet med HIT, vad gäller
arbetsmiljö, stress, åtkomlighet och support?
Den ekonomiska kalkylen som lades från början, håller den? Det vill säga förvaltas
våra skattepengar rätt och har IT-organisationen gett de samordningsvinster och
besparingar som utlovades?

Förvaltningens ståndpunkt är att en utvärdering av HIT bör göras för att kartlägga om de
mål kommunen hade med HIT:s bildande har uppnåtts samt vilka positiva respektive
negativa konsekvenser bildandet har haft för verksamheterna. Dock bör en sådan
utvärdering inte enbart titta på barn- och utbildningsförvaltningen. Utvärderingen bör
omfatta samtliga förvaltningar inom kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-23

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Skrivelsen från skolkonferensen på Njudungsgymnasiet skickas vidare till
kommunstyrelsen.

Yrkande
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att
nämnden ställer sig bakom den hemställan som kommit. Nämnden anser att en
utvärdering av bildandet av Höglandets IT (HIT) och vilka konsekvenser detta har gett
bör göras kommunövergripande.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 45 forts.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Skolkonferensen Njudungsgymnasiet
IT-strateg Ulf Lagerqvist

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0409.67

Revidering av hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens
lokaler
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderade hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler fastställs.
Hyresavgifterna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Ärendebeskrivning
Senaste revideringen av hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler trädde
i kraft den 1 oktober 2011. En översyn av hyresavgifterna har nu gjorts och vissa
höjningar respektive sänkningar av hyresavgifterna föreslås.
I tjänsteskrivelse föreslår administrativ chef Jonas Gunnarsson att barn- och
utbildningsnämnden fastställer reviderade hyresavgifter för barn- och
utbildningsnämndens lokaler och att de gäller från den 1 augusti 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-13

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Reviderade hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler fastställs.
Hyresavgifterna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Utdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen, fritidskonsulent Mats Källqvist
VINNA/webb

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

15 (22)

§ 47

Riktlinjer för skolskjutsar i Vetlanda kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för skolskjuts fastställs.
Riktlinjerna gäller från och med den 1 augusti 2014.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt att riktlinjerna som ligger till grund för beslut mot enskild är så tydliga som
möjligt för att stärka rättssäkerheten i besluten och minimera risken för godtyckliga
beslut. Skollagen ger nu ökade möjligheter till överklagande av skolskjutsbeslut och det
föranleder ett förtydligande av våra riktlinjer.
I tjänsteskrivelse föreslår administrativ chef Jonas Gunnarsson att barn- och
utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för skolskjuts som gäller från och med den
1 augusti 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-13

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.

Yrkande
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för
skolskjuts som ska gälla från och med den 1 augusti 2014.

Utdrag
VINNA/webb

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

16 (22)

§ 48

Översiktsplan aktualisering
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Översiktsplanen är aktuell i de mål som barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans
med tekniska kontoret ansvarar för.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010 och ska aktualitetsprövas under
innevarande mandatperiod. Samtliga förvaltningar och bolag ska ta ställning till om de
målen som gäller är aktuella. Förvaltningens ståndpunkt är att nu gällande mål i
översiktsplanen fortfarande är aktuella för förvaltningens planering av förskolor och
skolor.
Administrativ chef Jonas Gunnarsson föreslår i tjänsteskrivelse att barn- och
utbildningsnämnden finner att översiktsplanen är aktuell i de mål som barn- och
utbildningsnämnden tillsammans med tekniska kontoret ansvarar för.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-15

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Översiktsplanen är aktuell i de mål som barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans
med tekniska kontoret ansvarar för.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

17 (22)

§ 49

Projekt KomBack
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
socialförvaltningen, föreslå en långsiktig lösning för samverkan mellan skola, socialtjänst
och arbetsförmedling för ungdomar som avbrutit eller riskerar att avbryta sina
gymnasiestudier och som saknar arbete eller sysselsättning samt ensamkommande barn
och unga.

Ärendebeskrivning
KomBack är ett ESF-finansierat projekt som pågått sedan 2012. Anslagen från ESF
upphör den 15 juli 2014. Projektet är ett samverkansprojekt mellan skola, socialtjänst
och arbetsförmedling. Projektet riktar sig till ungdomar som avbrutit eller riskerar att
avbryta sina gymnasiestudier och som saknar arbete eller sysselsättning. Till målgruppen
hör också ensamkommande barn och unga.
Socialnämnden beslutade den 23 april 2014 att uppdra till socialförvaltningen att i
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett gemensamt förslag på en
modifierad organisation för verksamheten KomBacks fortsättning.
Skolchefen meddelar att han haft kontakt med socialchefen. På förvaltningsnivå har
beslutats att en hel lärartjänst finansieras så att KomBacks verksamhet kan fortsätta året
ut.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
socialförvaltningen, föreslå en långsiktig lösning för samverkan mellan skola, socialtjänst
och arbetsförmedling för ungdomar som avbrutit eller riskerar att avbryta sina
gymnasiestudier och som saknar arbete eller sysselsättning samt ensamkommande barn
och unga.

Utdrag
Socialförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

18 (22)

Dnr2014BoU0076.69

Arbetsmarknadsinsatser för ungdomar som lämnat
gymnasiesärskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget att inrätta speciella tjänster
i kommunen för ungdomar som genomgått och lämnat gymnasiesärskolan och har
svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.
Nämnden ser stora vinster med denna typ av satsning både för den enskilde och för
samhället.

Ärendebeskrivning
I tjänsteskrivelse till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beskrivs
bakgrund, förslag till handlingsplan och kostnad för att ungdomar som genomgått och
lämnat gymnasiesärskolan ska få arbete.
Förslaget är att Vetlanda kommun inrättar speciella tjänster för ungdomarna inom olika
förvaltningar. Medel till löner för den del av dessa tjänster som inte täcks av
anställningsstöd, finansieras av centrala medel i kommunen. Dessa särskilda medel utgår
under tre år. Målsättningen är att förvaltningen under dessa tre år finner möjlighet att
anställa personen på tillsvidareanställning, ofta med anställningsstöd. Avstämning sker
under treårsperioden mellan förvaltningen, arbetsmarknadsenheten och lärvux. Vid
behov kan åtgärder sättas in för att göra personen mer anställningsbar.
I tjänsteskrivelsen begärs att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställer
sig positiva till åtgärden och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Skolchefen fick den 19 februari i uppdrag av arbetsutskottet satt samråda med
socialchefen.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget att inrätta speciella tjänster
i kommunen för ungdomar som genomgått och lämnat gymnasiesärskolan och har
svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

19 (22)

§ 51

Fyllnadsval i arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Josefine Waltersson (M) väljs till ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Lena Furuskog väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska fyllnadsval snarast förrättas om
en ledamot eller ersättare i arbetsutskottet avgår. Ny ledamot och vice ordförande ska
väljas efter Lena Furuskog och ny ersättare efter en vakans.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Josefine Waltersson (M) väljs till ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Lena Furuskog väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Utdrag
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

20 (22)

§ 52

Fyllnadsval representant i antagningsgruppen vid
Njudungsgymnasiet 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Henrik Tvarnö väljs till ny representant till antagningsgruppen vid Njudungsgymnasiet.

Ärendebeskrivning
Ny representant ska väljas till antagningsgruppen vid Njudungsgymnasiet efter Lena
Furuskog.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.

Yrkande
Ordföranden föreslår Henrik Tvarnö som ny representant till antagningsgruppen vid
Njudungsgymnasiet.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

21 (22)

§ 53

Kontaktpolitiker – revidering
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Gun-Britt Sigfridsson (KD) ersätter Anette Madeland (KD) och Josefine Waltersson (M)
tillkommer som kontaktpolitiker på Stensåkra förskola, Målaregårdens förskola, öppna
förskolan, Björkö skola, Ekenässjöns skola, Nye skola, Kvillsfors skola och Holsby skola.
Henrik Tvarnö väljs till kontaktpolitiker tillsammans med Lena Furuskog och Patrik
Karlsson för Njudungsgymnasiet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Gun-Britt Sigfridsson (KD) ersätter Anette Madeland (KD) och Josefine Waltersson (M)
tillkommer som kontaktpolitiker på Stensåkra förskola, Målaregårdens förskola, öppna
förskolan, Björkö skola, Ekenässjöns skola, Nye skola, Kvillsfors skola och Holsby skola.
Kontaktpolitiker för Njudungsgymnasiet tillsammans med Lena Furuskog (M) lämnas
utan förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-03

22 (22)

§ 54

Tack
Ordföranden tackar Inger Pettersson som avslutar sin tjänst och välkomnar Carl
Mattsson som ny nämndsekreterare.

Just sign

Utdragsbestyrkan

