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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, tisdagen den 25 februari 2020 kl 15:00-
16:45.  

Beslutande Margareta Schlee (M), Ordförande 
Jan Wernström (S) tjänstgörande ersättare för Mikaela Gross (V) 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom kommunledningsförvaltningen 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
Nina Ståhlgren biträdande rektor för Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning §§ 2-7  

Övriga närvarande Bjarne Svensson facklig representant för Lärarförbundet §§ 1-6 
Justerare Jan Wernström  

Justeringens plats och tid Trasten Åseda 2020-02-28 klockan 10:00.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-7 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Margareta Schlee  

 Justerare 
  

 Jan Wernström   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-02-29 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-03-20 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 1 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.      
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§ 2 Dnr 2020-000050  

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:  

• tjänster inför läsåret 2020/2021 

• potentiellt namnbyte för gymnasieskolan 

• samverkan och arbete med industrispåret  

• framtiden för introduktionsprogrammet med inriktning 
yrkesutbildning 

• antal elever vuxenutbildningen     

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 3 Dnr 2019-000180  

Information om avvecklingsplan 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 gällande avvecklingsplanen för de nationella programmen: 

• samtal med alla elever 

• dialog med skolor med annan huvudman gällande besök  

• tjänsteorganisationen är inte klar än     

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 4 Dnr 2020-000051  

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: - 5 150 000 kronor 

• vuxenutbildningen: 2 150 000 kronor 

• SFI: - 1 800 000 kronor     

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 5 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. I februari 2020 
biföll Förvaltningsrätten Skolinspektionens ansökan om utdömande av vite 
och förpliktade Uppvidinge kommun att till staten utge vite om 300 000 
kronor.  

Rektor informerar barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott om det 
fortsatta arbetet på skolan.     

Beslutsunderlag 
Dom Förvaltningsrättens avgörande, 2020-02-12     

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 6 Dnr 2019-000216  

Framtiden för vuxenutbildningen och SFI 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektor informerar barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott om 
framtiden för vuxenutbildningen. Under sammanträdet diskuteras 
samverkan mellan vuxenutbildning och SFI och övrigt kursutbud.      

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 7 Dnr 2018-000191  

Övrigt  

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

Sammanfattning av ärendet 
Inget övrigt togs upp på sammanträdet.      
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