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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 februari 2014, kl. 13.15-17.15

Beslutande

Johanna Haraldsson (S), ordförande
Mikael Hahn (S)
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

Övriga deltagare

Arne Ahlgren (S), ersättare
Mikael Engström (S), ersättare
Nanna Axelsson (M), ersättare till kl. 17.10
Göran Martinsson (C), ersättare till kl. 16.30
Margonia Påhlsson (VF), ersättare
Kim Odengrund (MP), ersättare till kl. 16.30
Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Britt-Marie Johansson, skolutvecklingskonsult, § 1 (del av)
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, § 1 (del av)
Anders Blomqvist, ekonom, § 8-10
Marie Ekström, Thomas Lundgren, Magnus Maars, rektorer, § 1 (del av)

Utses att justera

Mikael Hahn

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 11 februari 2014

Underskrifter
Paragrafer 1-11

Sekreterare

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-02-12
Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Pettersson

Datum för anslagets
nedtagande

2014-03-06
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§1

Information
Kultur- och strukturanalys Ekenässjöns skola
Utvecklingskonsult Britt-Marie Johansson redovisar sin analys. Som en konsekvens av att
Lärarförbundet lämnade in en arbetsmiljöanmälan i september 2013 har en kartläggning
genomförts för att belysa arbetsmiljöproblem och identifiera utvecklingsområden.
Skolinspektionens tillsyn har också redovisat ett stort antal förbättringsområden.

Lokalförsörjning inom förskoleverksamheten
Verksamhetschef förskola, Ingela Nyberg, redovisar ett arbetsmaterial om
lokalförsörjningen inom förskoleverksamheten. Antalet barn ökar och flera av befintliga
förskolelokaler uppfyller inte kraven på ventilation och utrymme eller är provisoriska.

Högstadieskolor i Vetlanda
Rektor Marie Ekström, rektor Thomas Lundgren och rektor Magnus Maars redovisar hur
man vill jobba pedagogiskt över tid och hur detta kan se ut om tre högstadieskolor blir
två.

Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolbesök
Nanna Axelsson rapporterar från verksamhetsbesök på Norrgårdsskolan och
Brunnsgårdsskolan.
Mikael Engström rapporterar från skolråd på Myresjö förskola och skola.
Jan Bergman rapporterar från Skolverkets aktualitetskonferens.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§2

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Delegationsbeslut
BU14-01 och BU14-02 Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter
önskemål från vårdnadshavare.

Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-12-19, 2014-01-29.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2013-11-19, 2013-11-28,
2013-12-13, 2013-12-13, 2014-01-14, 2014-01-23.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2014-01-27.
Anmälan om kränkande behandling Kvillsfors skola 2014-01-24.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2013-10-07, 2013-12-05,
2013-12-13, 2013-12-16, 2014-01-13, 2014-01-23.
Anmälan om kränkande behandling Myresjö förskola 2013-12-10.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-09-13, 2014-01-08,
2014-01-10.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende 2013-12-17.
Beslut om utdelning från donationsfonder – Georg Selanders Stiftelse –
sammanställningar ansökningar höstterminen 2013.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012BoU0171.67

Elevprognos antal elever i åldern 6-12 år i centralorten –
Mogärdeskolan F-6
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden förordar att Mogärdeskolan F-6 utökas med en parallell
för att klara det ökade elevantalet som enligt elevprognosen förväntas inom de
närmaste åren.

Ärendebeskrivning
En extern konsult har tagit fram en prognos över antalet elever i åldern 6-12 år i
centralorten. Den framtagna prognosen indikerar tydligt att vi kommer att få ett ökat
antal födda med en topp runt 2020. Redan då kommer vi att närma oss 400 barn per
skola med tre lika stora skolor i centralorten. Med fyra skolor i centralorten så kommer
vi 2020 att ha drygt 300 elever per skola. Även om prognosens osäkerhet ökar ju längre
fram vi kommer i tiden så bör det ändå innebära att antalet barn blir större efter 2020.
Beräkningarna visar att vi redan år 2020 kommer att ha cirka 50 anställda per skola med
tre skolor. I dag finns ambitionen att varje rektor inte ska ha personalansvar för fler än
35 medarbetare.
Om vi ska ha tre skolor så kommer det att kräva en omfattande anpassning av
Tomaslundsskolan, Bäckseda skola och störst förändring på Norrgårdsskolan. Det
kommer också att krävas en förändring av ledarorganisationen för att få rimliga
förutsättningar för ett nära pedagogiskt ledarskap.
Skolchefen föreslår i rapporten att barn- och utbildningsnämnden förordar att
ytterligare en F-6 skola ska finnas i centralorten med kapacitet att ta emot mellan
40 och 50 elever, vilket motsvarar två paralleller.

Beslutsunderlag
Rapport 2014-01-22

Yrkanden
Ordföranden förslår att barn- och utbildningsnämnden förordar att Mogärdeskolan F-6
utökas med en parallell för att klara det ökade elevantalet som enligt elevprognosen
förväntas inom de närmaste åren.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0255.61

Förstelärare 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rekrytera cirka 20 förstelärare under 2014.
Central finansiering med minst 10 % av lönekostnaden och därutöver en målsättning att
skapa ytterligare tidsutrymme för förstelärarna på skolan anpassat efter aktuella
behov/uppdrag.
Uppföljning ska genomföras på utfallet av förändrade undervisningsuppdrag och
satsningens påverkan på skolornas måluppfyllelse.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 december 2013 att ge förvaltningen i
uppdrag att göra en bedömning av behovet av förstelärare med ambitionsnivån att varje
rektorsområde anställer en förstelärare. En ekonomisk analys skulle göras.
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse för att det finns behov av fler förstelärare för att
stärka undervisningen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. En preliminär
bedömning visar behovet av cirka åtta förstelärare på F-6-skolorna, cirka sex förstelärare
på 7-9 skolorna, cirka fem förstelärare på gymnasiet/Vetlanda Lärcentrum samt en
förstelärare till särskolan.
Vid oförändrade förutsättningar för förstelärarna med 20 % av lönekostnaden på ett
centralt konto blir kostnaden när alla är rekryterade mellan 6 500 och 7 000 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-22

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Rekrytera cirka 20 förstelärare under 2014.
Central finansiering med minst 10 % av lönekostnaden ska ske och därutöver en
målsättning att skapa ytterligare tidsutrymme för förstelärarna på skolan anpassat efter
aktuella behov/uppdrag.
Uppföljning ska genomföras på utfallet av förändrade undervisningsuppdrag och
satsningens påverkan på skolornas måluppfyllelse.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-04

7 (13)

§5

Lärardatorer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära nybudget (ramökning) med 4 000 tkr för att skaffa
datorer till förskollärare och grundskolans lärare.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 oktober 2013 att begära medel ur
utvecklingsreserven för lärardatorer. Begäran har inte beviljats.
Ett första steg för att påbörja en positiv utveckling mot att använda datorer och andra
digitala verktyg i undervisningen är att se till att all personal i skolan och förskolan har
var sin dator.
Satsningen är motiverad utifrån behovet att underlätta lärarnas administrativa arbete,
så att de i större utsträckning kan ägna sig åt undervisning av sina elever. Satsningen
kräver, förutom nya datorer, också infrastruktursatsningar gällande accesspunkter för
trådlösa nätverk och utökad dragning av nätkablage för fast anslutning av datorernas
dockningsstationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-22

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Tilläggsbudget med 4 miljoner begärs för 2014 för lärardatorer.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0447.69

Utmaning Musikskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utmaningen av Musikskolan från Ahlins Musik AB antas inte.
Musikskolan i Vetlanda uppvisar mycket goda resultat i sin verksamhet och både
föräldrar och elever är mycket nöjda.

Ärendebeskrivning
Ahlins Musik AB har utmanat Musikskolan i Vetlanda. Administrativ chef Jonas
Gunnarsson redovisar i tjänsteskrivelse att Vetlanda musikskola idag omfattar 16
musiklärare och har 750 elever inskrivna. Musikskolan har en budget på cirka 5 400 tkr.
På musikskolan bedrivs en väl fungerande verksamhet där skolan erbjuder en bred
utbildning i flera olika musikinstrument samt ensemblespelning. Brukarenkät visar att
både elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheten.
Musikskolan har ett övergripande utvecklingsmål att utvecklas till en kulturskola med
ämnen som dans, drama och bild. Musikskolan har ett utvecklat samarbete med
gymnasieskolans estetiska program.
Förvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte finns någon anledning att anta
utmaningen och genomföra en upphandling av musikskolan. Förslaget till barn- och
utbildningsnämnden blir att inte anta utmaningen.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utmaningen av Musikskolan från Ahlins Musik AB antas inte.

Utdrag
Anneli Ahlin, Kvarnlyckan 24, 427 34 Billdal
Upphandlingsavdelningen
Musikskolechef Ingegerd Nilsson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013BoU0507.69

Utmaning vikarieanskaffning för förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utmaningen av vikarieanskaffning för förskola och skola från Fröken Fredrik – din vikarie
på direkten antas inte.
Förvaltningen har från och med januari 2014 ändrat rutinerna för vikarieförsörjning.
Bedömningen är att vikarieförsörjningen fungerar tillfredsställande.

Ärendebeskrivning
Fröken Fredrik – din vikarie på direkten, Helen Allevang, har utmanat hela
vikarieförsörjningen för förskola, grundskola och gymnasieskola.
Administrativ chef Jonas Gunnarsson redogör i tjänsteskrivelse för att förvaltningen från
och med januari 2014 ändrat rutinerna för vikarieförsörjning. De som önskar vikariera
inom barn- och utbildningsförvaltningen gör en anmälan via offentliga jobb. De
förskolor/skolor som är i behov av vikarie kan göra en sökning bland anmälda vikarier
utefter den kompetens som man just då är i behov av.
Förvaltningens bedömning är att nuvarande system för vikarieförsörjning i stort fungerar
tillfredsställande och inget behov finns i dagsläget att anta utmaningen och genomföra
en upphandling av vikarieförsörjningen. Förslaget till beslut blir att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att inte anta utmaningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-15

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utmaningen av vikarieanskaffning för förskola och skola från Fröken Fredrik – din vikarie
på direkten antas inte.

Utdrag
Helen Allevang, Grannhällsvägen 5, 370 43 Sturkö
Upphandlingsavdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0078.66

Bidragsbelopp till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass,
pedagogisk omsorg och grundskolor 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidragsbelopp till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass, pedagogisk omsorg och
grundskolor 2014 fastställs.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter.
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2014.
Ekonom Anders Blomqvist redogör för beräkningssättet. Bidragsbeloppet ska
överensstämma med vad som gäller för motsvarande kommunal verksamhet.
Jämfört med föregående år har bidragsbeloppet höjts med mellan 2,6 och 4,7 %.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bidragsbelopp till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass, pedagogisk omsorg och
grundskolor 2014 fastställs.

Utdrag
Fristående pedagogisk omsorg, förskolor, fritidshem och grundskolor

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014BoU0079.66

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2014 fastställs.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolor. Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2014.

Yrkande
Ordföranden föreslår att bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2014 fastställs.

Utdrag
Fristående gymnasieskolor

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2013BoU0150.69

Intern kontrollplan 2013 – redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisingen av resultaten för genomförd kontroll för 2013 godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 mars 2013 beslut om att intern kontroll
skulle genomföras över kontrollområdena åtgärdsprogram, enhetens kvalitetsrapport,
köptrohetsanalys, prisanalys och löner.
Ekonom Anders Blomqvist redovisar att kontroll av kontrollområde åtgärdsprogram
pågår. Enkät har skickats ut. Kontrollområde enhetens kvalitetsrapport visar att sex
grundskolor, tre förskolor, Njudungsgymnasiet samt Vetlanda Lärcentrum inte hade
upprättat kvalitetsrapport den 1 september. Kontrollområde köptrohetsanalys, där
heltäckande kontroll skett av hyrbilar, visar att ett flertal fakturor har haft felaktigt
momsavdrag. Övriga kontrollområden visar inga felaktigheter.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisingen av resultaten för genomförd kontroll för 2013 godkänns.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 11

Kontaktpolitiker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nanna Axelsson och Viveka Hallberg Jarflod utses till kontaktpolitiker för Musikskolan.
Viveka Hallberg Jarflod utses till kontaktpolitiker för Withalaskolan, Mogärdeskolan
åk 7-9 samt förskolorna Esplanaden, Forngården, Montessori och Kvarnen.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker till Musikskolan ska utses.
Anita Fagerholm (V) har ersatts i barn- och utbildningsnämnden av Viveka Hallberg
Jarflod (V).

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Nanna Axelsson föreslås som kontaktpolitiker till Musikskolan.

Yrkande
Patrik Karlsson (VF) föreslår att även Viveka Hallberg Jarflod utses till kontaktpolitiker för
musikskolan.
Ordföranden föreslår att Viveka Hallberg Jarflod utses till kontaktpolitiker för
skolor/förskolor som Anita Fagerholm haft ansvar för.

Utdrag
Vinna
vetlanda.se

Just sign

Utdragsbestyrkan

