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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, måndagen den 20 maj 2019 klockan 15:00-
17:00.  

Beslutande 

 
 
Ersättare 

Margareta Schlee (M), Ordförande 
Jan Wernström (S) tjänstgörande ersättare för Mikaela Gross (V) §§ 18-19 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Jan Wernström (S) § 17 

Tjänstepersoner Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
Nina Ståhlgren biträdande rektor Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Justerare Torbjörn Gustafsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda 2019-06-03 klockan 15:00.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15-19 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Margareta Schlee  

 Justerare 
  

 Torbjörn Gustafsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-06-04 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-06-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 15 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.       
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§ 16 Dnr 2019-000056  

Information från rektor för Uppvidinge gymnasieskola  
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Rektor informerar barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott om 
följande:    

• arbetsfördelning mellan rektor och biträdande rektor 

• administrativt stöd och kommunalt aktivitetsansvar 

• ansökningar till årkurs 1 höstterminen 2019 

• fakturering till SFI elever    

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 17 Dnr 2019-000055  

Ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor redovisar den ekonomiska prognosen för 2019 för gymnasiet, 
vuxenutbildningen och SFI. Prognosen visar följande för år 2019:     

• gymnasiet: - 1 800 000 kronor 

• vuxenutbildningen: 1 844 000 kronor 

• SFI: - 1 400 000 kronor 

På sammanträdet anger rektor att personalkostnaderna har justerats och att 
kostnadsfördelningen nu är korrekt. Det diskuteras även att det finns 
intäkter från Antagningskansliet Växjö och Migrationsverket som ännu inte 
inkommit till enheten.     

Beslutet skickas till 
Caj Stigon rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 18 Dnr 2017-000191  

Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen 
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 31 
maj 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Uppvidinge 
gymnasieskola. Skolinspektionen har yrkat att Förvaltningsrätten dömer ut  
vite gällande gymnasieskolan på 300 000 kronor då Uppvidige kommun ej  
lyckats avhjälpa de brister som Skolinspektionen påpekat.  

Vid uppföljningen av tidigare beslut konstaterade Skolinspektionen att 
huvudmannen inte avhjälpt samtliga brister. Skolinspektionen förelagde 
med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Uppvidinge kommun 
att vid vite av 600 000 kronor senast den 22 maj 2019 vidta åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister. 

Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare berättar om hur 
förvaltningen har arbetat tillsammans med skolans personal inom de 
områden som har påtalade brister. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
även utfört verksamhetsbesök där samtal har förts med personal och elever.     

Beslutsunderlag 
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 
introduktionsprogram, Skolinspektionen 2018 2018-12-10       

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 19 Dnr 2018-000191  

Övrigt  
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott diskuterades följande:   

• lokalvård och fastighetsskötsel 

• nytt organisationsschema för Uppvidinge gymnasieskola     

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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