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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 8 april 2014, klockan 13.15-16.50

Beslutande

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

Övriga deltagare

Arne Ahlgren (S), ersättare
Agneta Lindberg (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Göran Martinsson (C), ersättare
Margonia Påhlsson (VF), ersättare, till klockan 15.10
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ersättare
Kim Odengrund (MP), ersättare
Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Christina Wahlstedt och Karolina Sandell, Vetlanda Skoldatatek, del av § 22
Anders Blomqvist, ekonom, § 25-29
Henrik Wågesson, gymnasiechef, § 30
Allmänheten, § 22-24

Utses att justera

Patrik Karlsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 15 april 2014

Underskrifter
Paragrafer 22-34

Sekreterare

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

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

2014-04-08

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
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2014-05-16
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Underskrift

Inger Pettersson
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nedtagande

2014-05-08
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§ 22

Information
Information från Vetlanda Skoldatatek
Christina Wahlstedt och Karolina Sandell informerar om verksamheten som startade i
augusti 2014. Skoldatateket vänder sig till barn och elever, pedagoger och
vårdnadshavare från förskola upp till vuxenutbildning.
Syftet är att visa på möjligheter att använda digitala lärverktyg för att öka elevers
möjligheter att nå målen. För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller med
koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter kan detta medverka till ökad
motivation, självständighet och inkludering.
Skoldatateket arbetar med fortbildning av pedagoger, utprovning och utbildning av
digitala lärverktyg för elever i behov av dessa, korttidsutlåning av exempelvis surfplattor
med utvalda applikationer samt bevakning av nyheter inom området IKT-pedagogik.
Särskilt framhålls vikten av tillgång till verktyg, teknikens funktionalitet, kompetens och
attityd hos lärare, introduktion vid tidig ålder och föräldraengagemang för att lyckas
med ökad måluppfyllelse för alla elever.

Rapport Synpunkt Vetlanda första kvartalet 2014
Sex synpunkter har kommit in under första kvartalet 2014.

Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolbesök
Mikael Hahn rapporterar från verksamhetsbesök på Tomaslundens förskola.
Agneta Lindberg och Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Myresjö skola
och Landsbro skola.
Mikael Engström och Sven-Erik Lilliequist rapporterar från verksamhetsbesök på
Brunnsgårdsskolan.
Johanna Haraldsson rapporterar från verksamhetsbesök på Vilans förskola.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 23

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Korsberga skola 2014-03-28.
Anmälan om kränkande behandling Kvillsfors skola 2014-03-14.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2014-02-28, 2014-03-18,
2014-03-27.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2014-02-26, 2014-03-13,
2014-03-17.
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2014-02-22, 2014-02-28.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2014-02-02, 2014-03-18.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2014-02-27, 2014-03-04,
2014-03-13, 2014-03-21, 2014-03-24.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende 2014-02-03.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013BoU0516.67

Lokalförsörjning inom förskoleverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastslår att det under perioden 2015-2020 behövs 27 nya
avdelningar.
En tidsplanerad lokalförsörjningsplan 2015-2020 tas fram i samråd mellan tekniska
kontoret, miljö- och byggförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen
innehållande inventering av samtliga förskolor gällande funktion, status och om-/
utbyggnadsmöjligheter.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet gav den 20 augusti 2013 skolchefen i uppdrag att ta fram ett program
för hur förskolans lokaler ska utvecklas i Vetlanda kommun.
I tjänsteskrivelse redogör verksamhetschef förskola, Ingela Nyberg, för bakgrund,
förskolans uppdrag, rätt till plats i förskoleverksamhet, undermåliga förskolelokaler samt
prognos över barnomsorgsbehovet 2014-2022.
Verksamhetschef förskola föreslår att barn- och utbildningsnämnden
•
•
•

Fastslår att det under perioden 2015-2020 behövs 27 nya avdelningar.
Föreslår budgetberedningen att i kommunens investeringsplan för perioden 20142020 avsätta medel för nio avdelningar per tvåårsperiod.
En tidsplanerad lokalförsörjningsplan 2015-2020 tas fram i samråd mellan tekniska
kontoret, miljö- och byggförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Det innebär att
•
•
•

Undermåliga förskolelokaler i centralorten ersätts, totalt 16 avdelningar.
Nye förskola (två avdelningar) ersätts.
Sjunnens förskola (en avdelning) renoveras/ersätts.

Förskoleverksamheten utökas med åtta avdelningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-19

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Fastslå att det under perioden 2015-2020 behövs 27 nya avdelningar.
Föreslå budgetberedningen att i kommunens investeringsplan för perioden 2015-2020
avsätta medel för nio avdelningar per tvåårsperiod.
En tidsplanerad lokalförsörjningsplan 2015-2020 tas fram i samråd mellan tekniska
kontoret, miljö- och byggförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Yrkande
Ordföranden föreslår att andra stycket i förslag till beslut stryks samt att innehållet i
lokalförsörjningsplanen även ska innefatta inventering av samtliga förskolor gällande
funktion och status, om-/utbyggnadsmöjligheter.

Utdrag
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg
Tekniska kontoret
Miljö- och byggförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0244.60

Rambehov 2015 inför budgetberedning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rambehov 2015 godkänns med förändringarna i prioriteringsordningen.

Ärendebeskrivning
Inför 2015 redovisas ett utökat rambehov för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Satsning på IKT – lärardatorer och trådlösa nätverk
Utökad undervisning i matematik
Lärvux
Språkintroduktionen på Njudungsgymnasiet
Modersmålsundervisning/studiehandledning
Grundläggande vuxenutbildning
Kuratorstjänster inom grundskolan
Förstelärare
Vikarieanskaffning inom förskolan
Extra stöd till mindre skolor

Investeringar behövs för
•
•
•
•

Inventarier till ny idrottshall vid Norrgårdshallen
Utbyte av leksaker, utrustning och möbler i förskolorna för en giftfri miljö
Lokalförsörjning inom förskoleverksamheten
Grundskolan
1. Ombyggnad och renovering av Withalaskolan
2. Renovering och vissa anpassning av Mogärdeskolan F-åk 6
3. Ombyggnad och renovering av Landsbro skola

Skolchef Jonny Palmkvist går igenom demografiutvecklingsprognos samt underlaget till
budgetberedningen. Ledamöterna diskuterar prioriteringar.

Beslutsunderlag
Underlag till budgetberedningen 2015 2014-04-08

Yrkande
Ordföranden föreslår att rambehov 2015 inför budgetberedning godkänns med de
förändringar i prioriteringsordningen som diskuterats fram.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0145.60

Fördelning av investeringsbudget 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fördelning av investeringsbudget 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2014 är upprättat. Den totala investeringsbudgeten
uppgår till 5 500 tkr.
Gemensamma investeringsmedel är fördelade på centralt 14,5 procent, grundskola
40 procent, förskola 20 procent, gymnasiet 20 procent, särskola två procent,
vuxenutbildning två procent, musikskola en procent och resurscentrum 0,5 procent,
totalt 2 950 tkr. Riktade investeringsmedel totalt 2 550 tkr.
Ekonom Anders Blomqvist går igenom siffrorna. Investeringsbudgeten 2014 har höjts
med 100 tkr jämfört med budgeten för 2013.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Fördelning av investeringsbudget 2014 godkänns.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2012BoU0122.60

Bokslut 2013 med årsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslut 2013 med årsredovisning godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2013 ett överskott i bokslutet uppgående
till 4 974 tkr.
Verksamheterna administration barn- och utbildningsförvaltningen, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskolan, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFIundervisning för flyktingar och arbetskraftsinvandring visar överskott.
Investeringsbudget redovisar ett överskott med 892 tkr.
Ekonom Anders Blomqvist går igenom avvikelserna. Skolchef Jonny Palmkvist
kommenterar årets insatser och framtida utmaningar, mål och strategi samt
verksamhetsmått.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.

Yrkande
Ordföranden föreslår att bokslut 2013 med årsredovisning godkänns.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0150.69

Intern kontroll 2013 – åtgärdsprogram
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av intern kontroll 2013 om kontrollområde åtgärdsprogram godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden godkände redovisningen av intern kontroll 2013 den
21 januari 2014. Kontrollområde åtgärdsprogram var inte klart då.
Verksamhetschef Resurscentrum för elevhälsa, Ann Ljungström, redogör i
tjänsteskrivelse för utfallet av den enkät som rektorerna besvarat, där en av frågorna
gäller upprättandet av åtgärdsprogram.
Sammanfattningsvis konstateras att rektorerna i hög grad har kännedom om lagens krav
på åtgärdsprogram, men att de inte alltid uppfattar att de i alla sammanhang lever upp
till lagens krav.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-12

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen av intern kontroll 2013 om kontrollområde åtgärdsprogram godkänns.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2014BoU0205.69

Intern kontrollplan för 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Intern kontrollplan för 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp
det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till intern kontrollplan för 2014 finns upprättat. På arbetsutskottet den 18 mars
beslutades att kontrollområde åtgärdsprogram med kontrollmoment Kontroll att
enheten har rutiner för upprättande av åtgärdsprogram som uppfyller lagens krav görs
en fullständig kontroll. Kontrollmoment åtgärdsprogram görs stickprovskontroll.

Yrkande
Ordföranden föreslår att intern kontrollplan för 2014 godkänns.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
VINNA

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0585.61

Förändringar i antagningsorganisationen läsåret 2014/2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ekonomiprogrammet utökas till 50 platser.
Samhällsprogrammets medieinriktning tas bort (endast kvar för årskurs 3 ht 2014).
VVS- och fastighetsprogrammet startar inte hösten 2014.
Hantverksprogrammet startar floristinriktning, övriga inriktningar vilar.

Ärendebeskrivning
På grundval av elevernas ansökningar till program och inriktningar ger ledningsgruppen
på Njudungsgymnasiet förslag till förändring av antagningsorganisationen. I tjänsteskrivelse redogör gymnasiechef Henrik Wågesson för bakgrund och föreslår att
ekonomiprogrammet utökas till 50 platser, samhällsprogrammets medieinriktning tas
bort, VVS- och fastighetsprogrammet startas inte hösten 2014 samt att hantverksprogrammet endast startar floristinriktning.
Gymnasiechef Henrik Wågesson beskriver förändringarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-10

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiprogrammet utökas till 50 platser.
Samhällsprogrammets medieinriktning tas bort (endast kvar för årskurs 3 ht 2014).
VVS- och fastighetsprogrammet startar inte hösten 2014.
Hantverksprogrammet startar floristinriktning, övriga inriktningar vilar.

Utdrag
Gymnasiechef Henrik Wågesson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2014BoU0158.60

Yttrande över ansökan om godkännande för fristående
gymnasieskola i Eksjö kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att utforma yttrande över ansökan.
Barn- och utbildningsnämnden delegerar godkännandet av yttrandet till arbetsutskottet
den 22 april 2014.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ger Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över ansökan från Eksjö
Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Eksjö kommun från och med läsåret 2015/2016. Ansökan gäller utökning av befintlig
skolenhet med naturbruksprogrammet, inriktning skog.
Kommunens remissvar från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
den 5 maj 2014.
Naturbruksprogrammet, inriktning skog, erbjuds Vetlandas elever genom
samverkansavtal med Landstinget i Jönköpings län på Stora Segerstad och Värnamo
naturbruksgymnasium.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningen ges i uppdrag att utforma yttrande över ansökan.
Barn- och utbildningsnämnden delegerar godkännandet av yttrandet till arbetsutskottet
den 22 april 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2014BoU159.60
Dnr2014BoU160.60

Yttrande över ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning vid
Växjö Fria Gymnasium AB och ProCivitas Privata Gymnasium AB i
Växjö
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yttrande lämnas inte över ansökningarna om nationellt godkända idrottsutbildningar vid
Växjö Fria Gymnasium AB och ProCivitas Privata Gymnasium AB i Växjö.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ger Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om
nationellt godkända idrottsutbildningar.
Växjö Fria Gymnasium AB ansöker om godkännande som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning i ishockey. ProCivitas Privata Gymnasium AB ansöker om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i tennis, golf och
fotboll.
Kommunens remissvar från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
den 5 maj 2014.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Yttrande lämnas inte över ansökningarna om nationellt godkända idrottsutbildningar vid
Växjö Fria Gymnasium AB och ProCivitas Privata Gymnasium AB i Växjö.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0779.61

Systematisk tillsyn av Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om tillsyn av Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga godkänns.
Huvudmannen för verksamheten föreläggs att genomföra insatser för att
medvetandegöra målen i läroplanen samt innehållet i Skolverkets allmänna råd med
kommentarer pedagogisk omsorg. Rapporteras till barn- och utbildningsnämnden under
hösten 2014.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden godkände den 3 december 2013 den enskilda
verksamheten Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga med Eleonor Fransén som ny
huvudman samt att tillsyn skulle göras inom tre månader.
I tjänsteskrivelse redogör verksamhetschef förskola, Ingela Nyberg, för genomförd
systematisk tillsyn. I tjänsteskrivelsen föreslås att nämnden ska godkänna tillsyn av
Sjöhästens pedagogiska omsorg samt att förelägga huvudmannen för verksamheten att
genomföra insatser för att medvetandegöra målen i läroplanen, innehållet i Skolverkets
allmänna råd med kommentarer pedagogisk omsorg.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen om tillsyn av Sjöhästens pedagogiska omsorg i Korsberga godkänns.
Huvudmannen för verksamheten föreläggs att genomföra insatser för att
medvetandegöra målen i läroplanen samt innehållet i Skolverkets allmänna råd med
kommentarer pedagogisk omsorg. Rapporteras till barn- och utbildningsnämnden under
hösten 2014.

Utdrag
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg
Sjöhästens pedagogiska omsorg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0511.68

Föreläggande om skolplikt med vite
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden går inte vidare med föreläggande om skolplikt med vite.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 september 2013, § 66, att ålägga
vårdnadshavare att se till att skolplikten uppfylls enligt skollagen 7 kap. 20 § och 23 §.
Vårdnadshavarna meddelades detta i brev den 16 september 2013.
Eleven har inte varit i skolan och därmed har skolplikten inte uppfyllts. Om
vårdnadshavaren inte ser till att barnet fullgör sin skolplikt får hemkommunen förelägga
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande får förenas med
vite.
Vårdnadshavare för eleven har vid arbetsutskottets sammanträde den 18 mars 2014
berättat om vilka insatser och kontakter familjen har tagit med BUP och socialtjänsten
under 2013/2014. Handlingar som styrker detta har inkommit. Försök med
hemundervisning pågår. Vårdnadshavare ska tillsammans med skolan planera för
elevens start på högstadiet till hösten. Barn- och utbildningsnämnden kommer att hålla
sig informerad om elevens fortsatta skolgång.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår nämnden att inte gå vidare med ett föreläggande om skolplikt
med vite.

Utdrag
Vårdnadshavare NN och XX
Rektor Ann-Louise Löfgren Lundin

Just sign

Utdragsbestyrkan

