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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 14 november 2017 klockan 13.30 – 18.30

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Agneta Lindberg (S) ) gick 17.45 § 84 -93 § 87 del av
Mikael Engström (S
Patrik Karlsson (VF)
Malin Brihall (VF) gick 17.02 § 84 -93 § 87 del av
Andreas Elamsson (C)
Robin Wallén Nilsson (M)
Douglas Thor (M)
Monica Samuelsson (KD)

Övriga deltagare

Jan Bengtsson (S) ersättare
Pia Fälth (SD), ersättare
Viveka Jarflord (V), ersättare, gick 17.45
Eva Gustafsson, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Björn Candestam, enhetschef § 87 del av
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 88
Ann Ljungström, chef resurscentrum § 89
Anders Blomqvist, ekonom §

Utses att justera

Andreas Elamsson (C)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 16 oktober 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 84 - 93

Jonas Gunnarsson administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Andreas Elamsson (C)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-11-23

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson administrativ chef
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Dnr

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Andreas Elamsson (C) väljs till justerare
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§ 85

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Rekryterings behov inom förvaltningen.
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§ 86

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen

Delegationsbeslut
Beslut om skolplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av
vårdnadshavare: 2017BOU1787
Beslut om placering i årskurs enligt skollagen: 2017BOU1788, 2017BOU1790,
2017BOU1791, 2017BOU1792, 2017BOU1793, 2017BOU1794, 2017BOU1795,
2017BOU1652, 2018BOU1653, 2017BOU1654, 2017BOU1655, 2017BOU1656,
2017BOU1657, 2017BOU1658, 2017BOU1660, 2017BOU1661, 2017BOU1662,
2017BOU1663, 2017BOU1664, 2017BOU1665, 2017BOU1666
Beslut om skolskjuts i mån av plats: 2017BOU1650, 2017BOU1649,
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende: 2017BOU1681,
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2017BOU1714, 2017BOU1715, 2017BOU1651,

Övriga delgivningar
Anmälan till huvudman om kränkande behandling: 2017BOU1807
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§ 87

Information
Rapport från kontaktpolitiker
Monica Samuelsson, Robin Wallén Nilsson redovisar från verksamhetsbesök och
resultatredovisningen på Ramkvilla skola, Korsberga skola samt Bäckseda skola.
Jan Bengtsson, redovisar från verksamhetsbesök och resultatredovisning på Holsby skola
och Kvillsfors skola, Nye skola samt musikskolan.
Agneta Lindberg, redovisning från verksamhetsbesök och resultatredovisning på
Landsbro skola F-6 samt Myresjö skola.
Agneta Lindberg och Mikael Hahn redovisar från verksamhetsbesök och
resultatredovisning på särskolan på Tomaslundsskolan.
Mikael Engström och Andreas Elamsson, redovisar från verksamhetsbesök och
resultatredovisning på Tomaslundsskolan, Brunnsgårdsskolan, Norrgårdsskolan samt
Mogärdeskolan F-6.
Jan Bengtsson, redovisar från verksamhetsbesök och resultatredovisning på Ekenässjöns
skola samt Björkö skola.
Andreas Elamsson, redovisar från verksamhetsbesök och resultatredovisning på
Landsbro 7-9.
Mikael Hahn och Monica Samuelsson, redovisar från verksamhetsbesök och
resultatredovisning på Mogärdeskolan 7-9 samt Withalaskolan 7-9.
Andreas Elamsson, redovisar från verksamhetsbesök på Komback.

Byggnationer Mogärdeskolan, Withalaskolan och Landsbro skola
Mogärdeskolan, etapp ett pågår med byggnation av den nya delen. Enligt tidsplanen ska
Mogärdeskolan stå klar i december 2019.
Withalaskolan, ritningarna är klara och byggstart beräknas hösten 2018. Withalaskolan
ska stå klart hösten 2021.
Landsbro skola, projektering pågår och byggstart är beräknad till hösten 2018. Landsbro
skola ska stå klar 2020.
Björn Candestam, enhetschef, redogör för informationen
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Dnr 2017BOU1695

Utökning av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, Tånghults
Barnomsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Tånghults barnomsorg utökas med
ytterligare två enheter med rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och
med 1 december förutsatt att enheterna har startats.

Ärendebeskrivning
Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan
om godkännande och rätt till bidrag för två enskilda pedagogiska verksamheter för barn
i åldrarna 1-12 år, (familjedaghem) belägna i Myresjö samt Skede.
Verksamheten beräknas enligt ansökan att starta i oktober 2017. Samtliga begärda
handlingar har inlämnats och hembesök genomförts utan anmärkning. Bidraget per
placerat barn regaleras i enlighet med fastställda driftsbidrag till enskilda verksamheter.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Tånghults barnomsorg utökas med
ytterligare två enheter med rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi från och
med 1 december förutsatt att enheterna har startats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Utökning av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem – Tånghults
Barnomsorg.

Beslutet skickas till
Andreas Brännström, Tånghults Barnomsorg
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Barnomsorgshandläggare
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Dnr 2017BOU1696

Handlingsplan för samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen läsåret 2017/2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till protokollet.

Ärendebeskrivning
Handlingsplanen är ett kompletterande dokument till överenskommelse om samverkan
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Handlingsplanens
syfte är att redogöra för planerade aktiviteter som ska leda till samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomförs och utvecklas utifrån de
angivna utgångspunkterna för samverkan.
Handlingsplanen är framtagen av en referensgrupp och beslutad av styrgruppen för
samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Ann Ljungström, chef resurscentrum, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Informationen läggs till protokollet.

Beslutsunderlag
Handlingsplan för samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen läsåret 2017/2018.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

§ 90

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-14

9 (13)

Dnr 2017BOU1697

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

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos för augusti visar på ett positivt resultat för nämnden 2 370tkr.
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.
Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet.

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

Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per september.
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Dnr 2017BOU1841

Detaljbudget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Detaljbudgeten för 2018 godkänns med följande besparingar.






Generellt sparbetinget på Vetlanda lärcentrum på 1 200 tkr.
Elevpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem sänks med 1 000 tkr
Den centrala kostnadstäckningen för nedsättning av tjänst för förstelärare på 10%
tas bort fullt ut.
Kompensationen för förskolechefer och rektorer som går rektorsprogrammet tas
bort.
Central reserv sänks från 5 100 tkr till 1000 tkr

Reservationer
Alliansen reservera sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fick inför budgeten 2018 en budgetram på 546 105 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskade en ramökning på 23 360 tkr. Barn- och
utbildningsnämnden fick en ramökning på 5 000 tkr varav 2 300 tkr är öronmärkta för
minskning av gruppstorlekarna inom förskolan.
Efter att samtliga föreslagna satsningar har strukits ur budgeten, återstår ytterligare ca
6 000 tkr som måste sparas för att barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 ska
ligga inom budgetramen på 546 105 tkr.
Eva Gustafsson, skolchef och Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.

Yrkanden
Socialdemokraterna och Vetlanda Framåtanda föreslår att följande besparingar görs för
att budget 2018 ska ligga inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen.






Generellt sparbetinget på Vetlanda lärcentrum på 1 200 tkr.
Elevpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem sänks med 1 000 tkr
Den centrala kostnadstäckningen för nedsättning av tjänst för förstelärare på 10%
tas bort fullt ut.
Kompensationen för förskolechefer och rektorer som går rektorsprogrammet tas
bort.
Central reserv sänks från 5 100 tkr till 1000 tkr
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Fort § 91
Alliansen (Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet) föreslår att följande
besparingar görs för att budget 2018 ska ligga inom den av kommunfullmäktige
tilldelade budgetramen.






Generellt sparbetinget på Vetlanda lärcentrum på 1 500 tkr.
Elevpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem sänks med 700 tkr
Den centrala kostnadstäckningen för nedsättning av tjänst för förstelärare på 10%
tas bort fullt ut.
Kompensationen för förskolechefer och rektorer som går rektorsprogrammet tas
bort.
Central reserv sänks från 5 100 tkr till 1000 tkr

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifaller majoritetens förslag (socialdemokraterna och Vetlanda Framåtanda).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Budget 2018
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Dnr 2017BOU1698

Fyllnadsval av ordinarie ledamot samt ersättare i arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Robin Wallén Nilsson (M) väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Douglas Thor (M) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Douglas Thor (M) är ersättare för Robin Wallén Nilsson.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska fyllnadsval förrättas om en
ledamot eller ersättare i arbetsutskottet avgår.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Robin Wallén Nilsson (M) väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Douglas Thor (M) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Douglas Thor (M) är ersättare för Robin Wallén Nilsson.

Beslutsunderlag
Förslag till ordinarie ledamot samt ersättare i Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Troman
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§ 93

Övrigt
Monica Samuelsson (KD) efterfrågar en redogörelse över vilka insatser som
förvaltningen arbetarmed för att underlätta rekrytering samt vilket stöd förvaltningen
får från HR-kontoret.
Ordförande ger förvaltningen i uppdrag att under våren 2018 återkomma till nämnden
med en redogörelse över rekryteringsläget samt vilka insatser som görs.
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