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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45

Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande
Mikael Hahn (S)
Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20
Henrik Freij (M)
Lena Furuskog (M)
Jan Bergman (C)
Patrik Karlsson (VF)
Sven-Erik Lilliequist (FP)
Viveka Hallberg Jarflod (V)
Agneta Lindberg (S), tjänstgörande ersättare till kl. 15.20

Övriga deltagare

Agneta Lindberg (S), ersättare från kl. 15.20-16.30
Arne Ahlgren (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Nanna Axelsson (M), ersättare
Kim Odengrund (MP), ersättare
Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Eva Jansson, miljöingenjör och Cecilia Karmetun, miljöinspektör § 12 (del av)
Henrik Wågesson, gymnasiechef, § 12 (del av)
Martina Jönsson, HR-konsult, § 14
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, § 15 (del av)
Anders Blomqvist, ekonom, § 19
Ann-Louise Löfgren Lundin, rektor, § 21
Vivianne Källqvist, specialpedagog, § 21
Allmänheten, § 12-20

Utses att justera

Henrik Freij

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 11 mars 2014

Underskrifter
Paragrafer 12-21

Sekreterare

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Henrik Freij
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2014-03-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-03-12
Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Pettersson

Datum för anslagets
nedtagande

2014-04-03
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§ 12

Information
Information om kemikalier i förskolan
Miljöingenjör Eva Jansson och miljöinspektör Cecilia Karmetun informerar om kemikaler
som finns i barns vardag och vad som kan göras för att minska gifterna i förskolan.

Antagningssituationen Njudungsgymnasiet höstterminen 2014
Gymnasiechef Henrik Wågesson redovisar aktuell statistik över antagningen till höstterminen 2014. Bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet
och ekonomiprogrammet har högt söktryck. Hantverksprogrammet och VVS- och
fastighetsprogrammet har endast två respektive fyra förstahandssökande.
Utmaningarna är att på kort sikt anpassa organisationen till hösten 2014 och att på lång
sikt bestämma vilka program och inriktningar som ska finnas i Vetlanda.

Rapport Synpunkt Vetlanda 2013
Under 2013 har totalt 35 synpunkter inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen via
kommunens synpunktshantering. Totalvolymen har minskat mot föregående år delvis
beroende på att Måltidsservice startade 1 januari 2013 och därmed försvann de
synpunkter som handlade om mat. Renovering av Mogärdeskolan, frågan om två eller
tre högstadieskolor och utläggning av lov-/studiedagar har man haft synpunkter på.
Övrigt är enstaka synpunkter på våra verksamheter från förskola till vuxenutbildning.

Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolbesök
Nanna Axelsson rapporterar från Ekenässjöns förskola och Smedjans förskola.
Jan Bergman rapporterar från Landsbro skola.
Patrik Karlsson och Arne Ahlgren rapporterar från verksamhetsbesök på Ekenässjöns
skola.
Mikael Hahn rapporterar från skolråd på Bäckseda skola.
Viveka Hallberg Jarflod rapporterar från skolråd på Withalaskolan och skolråd på
Forngårdens förskola.
Sven-Erik Lilliequist rapporterar från verksamhetsbesök på Mogärdeskolan.
Mikael Engström rapporterar från verksamhetsbesök på Norrgårdsskolan.

Information om preliminärt bokslut 2013
Ekonom Anders Blomqvist informerar om att bokslutet för 2013 redovisar ett överskott
på 4 974 tkr.

Just sign
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Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Delegationsbeslut
BU14-03 Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål från
vårdnadshavare.

Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Bäckseda dagbarnvårdargrupp januari 2014.
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-01-30.
Anmälan om kränkande behandling Holsby skola 2014-01-21, 2014-02-18.
Anmälan om kränkande behandling Korsberga skola 2014-02-18, 2014-03-03.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2013-12-19, 2014-02-04,
2014-02-18, 2014-02-21, 2014-02-28.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2014-02-04.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2014-01-27.
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2014-01-28, 2014-01-30.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundens förskola 2014-02-24.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Withalaskolan 2014-02-03.

Just sign
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§ 14

Arbetsmiljödelegation
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar arbetsmiljöansvaret till skolchefen.

Ärendebeskrivning
I Vetlanda kommuns personalpolitiska program finns en gemensam policy för hälsa, där
arbetsmiljön ingår. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter och
Vetlanda kommuns policy.
Arbetsmiljöuppgifter och befogenheter ska delegeras till rätt nivå i organisationen. För
den som delegerat en arbetsmiljöuppgift kvarstår alltid en tillsynsplikt att bevaka att
uppgifterna utförs på ett riktigt sätt.
HR-konsult Martina Jönsson informerar om arbetsmiljö, organisation och delegering i
Vetlanda kommun.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden delegerar arbetsmiljöansvaret till skolchefen.

Just sign
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Dnr 2013BoU0022.60

Redovisning av åtgärder efter tillsyn Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av brister på kommun-, skol- och
verksamhetsnivå godkänns.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har under hösten 2013 genomfört en tillsyn i Vetlanda kommun.
Utgångspunkten för Skolinspektionens granskning är barns och elevers rätt till god
omsorg och utbildning i trygg miljö. I Skolinspektionens beslut den 27 november 2013
presenterades både styrkor och utvecklingsområden för förskolan, fritidshemmen,
grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och totalt för Vetlanda kommun.
Senast den 14 mars ska kommunen redovisa vad som gjorts för att rätta till de brister
som påtalats.
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg går igenom de åtgärder som vidtas för
förskolan.
Skolchef Jonny Palmkvist går igenom de åtgärder som vidtas på huvudmannanivå,
fritidshem och vuxenutbildning.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av brister på kommun-, skol- och
verksamhetsnivå godkänns.

Utdrag
Skolinspektionen
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§ 16

Riktlinjer för politiska partier i skolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för politiska partier i skolan godkänns.
Nämnden anser att det är viktigt att vi håller öppet för politiska partier i våra skolor.

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för politiska partier i skolan har utarbetats av administrativ chef
Jonas Gunnarsson. Riktlinjerna utgår från Skolverkets utredning ”Politisk information i
skolan” och utgör ett stöd för skolorna i Vetlanda kommun gällande hanteringen av
politiska partier i skolan.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Riktlinjer för politiska partier i skolan godkänns.
Nämnden anser att det är viktigt att vi håller öppet för politiska partier i våra skolor.

Utdrag
vetlanda.se
VINNA

Just sign
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Dnr 2013BoU0677.60

Revidering av riktlinjer för delegation och beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Revidering av riktlinjer för delegation och beslut fastställs.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer för delegation och beslut den
5 november 2013. Riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2014.
Personalärenden behöver revideras.
Kod BJ19 Beviljande av tjänstledighet då arbetstagaren har rätt till ledighet enligt lag.
Kod BJ20 Beviljande av tjänstledighet högst 6 månader
Kod BJ21 Beviljande av tjänstledighet mer än 6 månader.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Revidering av riktlinjer för delegation och beslut fastställs.

Utdrag
VINNA

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-03-04

9 (12)

§ 18

Yttrande över Gärdets ev. särprofilering
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker begäran från Gärdet Restaurang om
särprofilering.

Ärendebeskrivning
I tjänsteskrivelse ställd till kommunstyrelsen begär Gärdet Restaurang att bli
särprofilerade och få använda sitt eget namn/varumärke för bland annat marknadsföring och information.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2013 om reviderad grafisk profil. Av
beslutet framgår att den grafiska profilen ska gälla för hela kommunkoncernen.
Eventuell framtida särprofilering ska beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-26

Utdrag
Kommunstyrelsen
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§ 19

Ombudget investeringar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ombudget investeringar begärs med 716 tkr för pågående projekt.

Ärendebeskrivning
Investeringsbudgeten för 2013 visar ett överskott. För pågående projekt kan ombudget
begäras. Inventarier Korsberga förskola, inventarier Myresjö förskola, ombyggnad
gymnasieskolan aula och teknikcollege är sådana projekt.
Ekonom Anders Blomqvist redovisar ändamål, kommentarer och belopp.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Ombudget investeringar begärs med 716 tkr för pågående projekt.

Utdrag
Kommunstyrelsen
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§ 20

Fyllnadsval till arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Viveka Hallberg Jarflod (V) 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 ersättare ska väljas efter Anita
Fagerholm (V).

Yrkanden
Patrik Karlsson (VF) föreslår att Viveka Hallberg Jarflod (V) väljs till ny ersättare i
arbetsutskottet.

Utdrag
vetlanda.se
Troman (förtroendemannaregister)
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Dnr 2013BoU0511.68

Föreläggande om skolplikt med vite
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vårdnadshavare kallas till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 mars
2014. Både ledamöter och ersättare i arbetsutskottet ska delta.

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 vari 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.
Rektor Ann-Louise Löfgren Lundin och specialpedagog Vivianne Källqvist redogör för vad
som gjorts för att eleven ska få sin undervisning. Kartläggning och pedagogisk utredning
är gjorda och försök med hemundervisning pågår. Kontakter finns med BUP och
socialtjänsten.
Ordföranden föreslår att vårdnadshavarna kallas till ett utökat arbetsutskott den
18 mars 2014 för att få tillfälle att redogöra för om de gjort vad på dem ankommer för
att få eleven till skolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan

