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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 13.30 – 17.20

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Agneta Lindberg (S)
Mikael Engström (S)
Malin Brihall (VF)
Andreas Elamsson (C)
Robin Wallén Nilsson (M)
Douglas Thor (M) gick 16.50
Monica Samuelsson (KD) gick 16.50
Christina Liljerås (VF) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare 16.50 – 17.20 § 74
Jan Bengtsson (S) tjänstgörande ersättare 16.50 – 17.20 § 74
Pia Fälth (SD), ersättare
Viveka Jarflord (V), ersättare
Eva Gustafsson, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 76 del av § 75
Helene Jonsson, grundskolechef § 81 del av § 75
Mikael Porss, kvalitetsutvecklare del av § 75
Christina Wahlstedt, specialpedagog § 81
Henrik Wågesson, gymnasiechef § 77

Utses att justera

Malin Brihall (VF)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 16 oktober 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 72 - 83

Jonas Gunnarsson administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Malin Brihall (VF)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-10

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-10-16

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson administrativ chef
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Dnr

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Malin Brihall (VF) väljs till justerare
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§ 73

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Ersättningstrafik för gymnasieelever som drabbas av nedläggning av linje 350 och 355
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§ 74

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen

Delegationsbeslut
Beslut om anställning av obehörig lärare och förskollärare: 2017BOU1546,
2017BOU1547
Beslut om skolplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av
vårdnadshavare: 2017BOU1541, 2017BOU1542, 2017BOU1543, 2017BOU1544,
2017BOU1545,
Beslut om placering i årskurs enligt skollagen: 2017BOU1538,
2017BOU1481,2017BOU1482, 2017BOU1483, 2017BOU1484, 2017BOU1485,
2017BOU1486, 2017BOU1487, 2017BOU1488, 2017BOU1404, 2017BOU1404,
2017BOU1358, 2017BOU1357, 2017BOU1356, 2017BOU1355, 2017BOU1354,
2017BOU1353, 2017BOU1352, 2017BOU1351, 2017BOU1350, 2017BOU1349,
207BOU1348
Beslut om bidrag för studier vid folkhögskola: 2017BOU1548, 2017BOU1540
Beslut om skolskjuts till annan kommun: 2017BOU1395, 2017BOU1394, 2017BOU1393
Beslut om skolskjuts i mån av plats: 2017BOU1502, 2017BOU1503, 2017BOU1508,
2017BOU1509, 2017BOU1513, 2017BOU1514, 2017BOU1515, 2017BOU1516,
2017BOU1517, 2017BOU1518, 2017BOU1519, 2017BOU1520, 2017BOU1521,
2017BOU1522, 2017BOU1523, 2017BOU1524, 2017BOU1525, 2017BOU1526,
2017BOU1527, 2017BOU1528, 2017BOU1529, 2017BOU1530, 2017BOU1531,
2017BOU1532, 2017BOU1408, 2017BOU1402, 2017BOU1401, 2017BOU1400,
2017BOU1398,
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende: 2017BOU1504, 2017BOU1505, 2017BOU1506,
2017BOU1510, 2017BOU1511, 2017BOU1512, 2017BOU1533, 2017BOU1534,
2017BOU1399
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2017BOU1507, 2017BOU1535, 2017BOU1536,
2017BOU1537, 2017BOU1409, 2017BOU1410, 2017BOU1397, 2017BOU1396

Övriga delgivningar
Utdrag från kommunfullmäktige val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden:
2017BOU1616
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Fort § 74
Utdrag från kommunfullmäktige svar på interpellation: 2017BOU1617
Utdrag från Miljö- och byggnämnden, föreläggande om försiktighetsåtgärder:
2017BOU1539
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§ 75

Information
Tånghults barnomsorg
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har aviserat att de planerar
för en utökning av verksamheten genom att starta ytterligare enheter med pedagogisk
omsorg. Den planerade utökningen är i Myresjö.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för informationen.

Lättebo förskola samt Stenhagens pedagogiska omsorg
Vid senaste tillsynen våren 2017, beslutade nämnden att följande krav på åtgärder skulle
genomföras till nästa tillsyn gällande förskolan Lättebo samt den pedagogiska omsorgen
Stenhagens familjedaghem.
Förskolan Lättebo ska åtgärda påpekade brister inom bedömningsområdena
Huvudmannens åtagande, Styrning och ledning, utveckling och lärande samt
Systematiskt kvalitetsarbete.
Den pedagogiska omsorgen Stenhagens familjedaghem ska åtgärda påpekade brister
inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete.
Förskolan Lättebo och den pedagogiska omsorgen Stenhagens familjedaghem har nu
inkommit med sina åtgärdsplaner. Åtgärderna kommer att följas upp vid nästkommande
tillsyn.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för informationen.

Grundskolans resultat
Resultaten i årskurs 9 2016/2017 på kommunnivå visar på en ökning av meritvärdena
från 195,2 till 207. Skillnaden i meritvärden mellan flickor och pojkar har minskat från
52,9 till 37,3 meritpoäng. Resultatet bygger på samtliga elever inklusive nyanlända
elever.
Helene Jonsson, grundskolechef, och Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, redogör för
informationen.

Behörighetsläget grundskolan
Antalet legitemerade lärare inom grundskolan är 70,42 % av totalt 311 lärare. Det är en
minskning från tidigare mätning då antalet legitimerade lärare var 83,16 %. Svårast att
rekrytera behöriga och legitimerade lärare är i ämnena musik, slöjd, hemkunskap,
matematik samt no.
Helene Jonsson, grundskolechef, och Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, redogör för
informationen.
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Fort § 75

Skolinspektionen
Underlagen inför skolinspektionens inspektion har sammanställts och skickats in. Under
november månad genomföra intervjuer med personal samt förskolechefer och rektorer.
En fördjupad inspektion kommer att genomföras på Myresjö skola.
Eva Gustafsson, skolchef redogör för informationen

Rapport från kontaktpolitiker
Robin Wallén Nilsson och Jan Bengtsson redovisar från verksamhetsbesök på Björkö
skola.
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Dnr 2017BOU1500

Behov av förskoleplatser i Korsberga
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att begära hos tekniska kontoret:



att permanenta lokaler motsvarande 20 platser tillskapas i Korsberga,
att ev. tillfälliga lösningar ska vara klara att tas i bruk från och med januari 2018

Ärendebeskrivning
Korsberga förskola har idag plats för 50 barn. I dagsläget är 53 barn placerade. Under
hösten finns ytterligare 12 barn i kö. Dessutom finns i Korsberga även en pedagogisk
omsorg i enskild regi, Sjöhästen, med plats för 16 barn. Under hösten är nio barn
placerade i denna verksamhet. Under våren finns ytterligare fyra barn som söker dit.
Det innebär att antalet platser i Korsberga inte täcker behovet och bedömningen är att
det långsiktiga behovet uppgår till ytterligare 20 platser..
Vetlanda har sökt och beviljats 3 330 tkr i statsbidrag för att minska barngrupperna i
förskolan, alternativt att undvika planerad utökning. Statsbidraget ska användas i de
enheter som har beviljats statsbidrag. Sammantaget har kommunen beviljats bidrag för
att minska barngrupperna med 111 barn. Återbetalning av statsbidrag kan bli aktuellt
om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål
det har lämnats för.
Det innebär att en förtätning av antalet barn i befintliga barngrupper inte är en lösning.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Att begära hos tekniska kontoret:



att permanenta lokaler motsvarande 20 platser tillskapas i Korsberga,
att ev. tillfälliga lösningar ska vara klara att tas i bruk från och med januari 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Antal platser i förskolan våren 2018

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
Verksamhetschef förskola
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Dnr 2017BOU1496

Antagningsorganisation 2018/2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Preliminär antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2018/2019 godkänns.

Ärendebeskrivning
Förslaget till preliminär antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret
2018/2019 har tagits fram. Förslaget har behandlats i antagningsgruppen. Till läsåret
2018/2019 kommer programutbudet utökas med barn- och fritidsprogrammet.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Preliminär antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2018/2019 godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Antagningsorganisation Njudungsgymnasiet.

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
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Dnr 2017BOU1497

Bokslutsprognos per augusti 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med augusti 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos för augusti visar på ett positivt resultat för nämnden 5 404 tkr.
Överskottet härrör till stor del från personalbudgeten. Svårigheten med att rekrytera
legitimerad personal inom förskolan och skolan leder till att lönekostnaderna blir lägre
än budgeterat.
Eva Gustafsson, skolchef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med augusti 2017 godkänns.

Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per augusti.
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Dnr 2017BOU1498

Prislista interkommunala ersättningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Interkommunala ersättningar för läsåret 2017/2018 fastställs.

Ärendebeskrivning
Varje läsår fastställer barn- och utbildningsnämnden interkommunala ersättningsbelopp
för elever som går sin gymnasieutbildning på Njudungsgymnasiet. Avstämning av elever
från annan kommun sker den 15 september.
Eva Gustafsson, skolchef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Interkommunala ersättningar för läsåret 2017/2018 fastställs.

Beslutsunderlag
Interkommunala ersättningar läsåret 2017/2018

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
Ekonom
Skolsekreterare
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Dnr 2017BOU1499

Yttrande motion skolskjuts
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande.
Nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner, förutsatt att barn- och
utbildningsnämnden får full kostnadstäckning i budgeten för de ökade kostnaderna
inom skolskjutsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om skolskjuts från Lola
Frödeberg (VF), Malin Brihall (VF) och Lars Brihall (VF) gällande att Vetlanda kommun ger
elever i gymnasiet rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som eleverna i
grundskolan.

Gällande lagstiftning
Gymnasieelever har idag ingen rätt till särskild skolskjuts till och från gymnasieskolan då
gymnasieskolan är en frivillig skolform och omfattas inte av skollagens regler gällande
skolskjuts.
För att garantera lika tillgång till utbildning i landet finns istället möjlighet till
kompensation för kostnaderna för elevresor till och från gymnasieskolan i vissa fall. De
bestämmelser som reglerar ersättning för gymnasieelever finns i lagen om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och förordningen om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Enligt lagens 2 § skall
hemkommunen, för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Kommunens ansvar
gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. I bestämmelsen anges
vidare att stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt där kommunen väljer
vilket eller vilka. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre
ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad.
I Vetlanda kommun har politikerna i barn- och utbildningsnämnden beslutat att för
elever med en färdväg som överstiger sex kilometer mellan hem och skola erhåller något
av följande resebidrag:




Färdbevis för länstrafikens resor (länstrafikkort)
Kommunens skolskjuts för grundskola i mån av plats
Kontantbidrag för enskild resa

Resebidragens storlek regleras i särskilt beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden
1997-05-13.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet.
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Fort § 80

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.

Yrkande
Ordförande Mikael Hahn (S) föreslår:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande.
Nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner, förutsatt att barn- och
utbildningsnämnden får full kostnadstäckning i budgeten för de ökade kostnaderna
inom skolskjutsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande på motion om skolskjuts

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017BOU1612

Utvärdering läs och skriv
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Informationen läggs till protokollet

Ärendebeskrivning
En utvärdering av den systematiska kunskapsuppföljningen gällande läs och skriv
förmågan för årskurs två och fyra läsåret 2016/2017 har gjorts.
Utvärderingen visar att implementeringen av rutinerna gällande systematisk
kunskapsuppföljning har varit bristfällig på vissa skolor. Även förståelsen av syftet med
den systematiska kunskapsuppföljningen brister hos vissa lärare.
Utvärderingen visar också på goda exempel där lärare och skolor har arbetat utifrån
gällande rutiner och som ser de systematiska kunskapsuppföljningarna som ett bra stöd
i arbetet och som ett sätt att tidigt hitta de elever som har svårigheter gällande läs och
skriv inlärningen.
Helene Jonsson, grundskolechef och Christina Wahlstedt, specialpedagog redogör för
ärendet

Beslutsunderlag
Utvärdering av systematisk kunskapsuppföljning årskurs 2 och 4 läsåret 2016/2017.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

§ 82

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-10

16 (18)

Dnr 2017BOU1613

Ersättningstrafik för gymnasieelever som drabbas av nedläggning av
linje 350 och 355
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att upphandla ersättningstrafik för de
av länstrafiken indragna linjerna 350 (Ramkvilla – Vetlanda) samt 355 (Skirö – Vetlanda)
för vårterminen 18 samt läsåret 2018/2019. Därefter sker trafiken inom ramen för det
nya skolskjutsavtalet med start hösten 2019.
Ersättningsbussarna ska ha kapacitet för de grundskoleelever samt för de
gymnasieelever som idag åker med länstrafiken och blir berörda av nedläggningen, dvs
de gymnasieelever som började på Njudungsgymnasiet senast höstterminen 2017.
Gymnasieelever som börjar höstterminen 2018 och där efter får åka med i mån av plats.
Efter utgången av läsåret 2019/2020 ska trafiken anpassas efter grundskolans behov av
skolskjuts och gymnasieeleverna får då åka med i mån av plats.

Ärendebeskrivning
Jönköpings länstrafik har beslutat att dra in busslinjerna 350 (Ramkvilla – Vetlanda) och
355 (Skirö – Vetlanda) från och med tidtabellskiftet 11 december 2017.
Nedläggningen berör totalt 56 st. elever som idag åker med länstrafiken. Av dessa är 26
st. gymnasieelever.
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att
titta på en lösning för de gymnasieelever som berörs av nedläggningen.
Jonas Gunnarsson, Administrativ chef och Östen Stålhand, skolskjutsplanerare redogör
för ärendet.

Yrkande
Ordförande Mikael Hahn (S) föreslår:
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att upphandla ersättningstrafik för de
av länstrafiken indragna linjerna 350 (Ramkvilla – Vetlanda) samt 355 (Skirö – Vetlanda)
för vårterminen 18 samt läsåret 2018/2019. Därefter sker trafiken inom ramen för det
nya skolskjutsavtalet med start hösten 2019.
Ersättningsbussarna ska ha kapacitet för de grundskoleelever samt för de
gymnasieelever som idag åker med länstrafiken och blir berörda av nedläggningen, dvs
de gymnasieelever som började på Njudungsgymnasiet senast höstterminen 2017.
Gymnasieelever som börjar höstterminen 2018 och där efter får åka med i mån av plats.
Efter utgången av läsåret 2019/2020 ska trafiken anpassas efter grundskolans behov av
skolskjuts och gymnasieeleverna får då åka med i mån av plats.
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Forts § 82

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ersättningstrafik för gymnasieelever som drabbas av nedläggning av
linje 350 och 355.
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§ 83

Övrigt
Inga övriga frågor.
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