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Plats och tid Lenhovdaskolan, Lenhovda onsdagen den 10 april 2019 klockan 13:30-17:07. 
Ajournering klockan 15:15-15:37, 15:40-15:42.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Elin Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Ann-Sofie Birgersson (C) tjänstgörande ersättare för Anna-Lena Gustafsson 
(KD) §§ 29-40, 43-47 
Anders Ljungkvist (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
Sara Klaéson rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola §§ 29-30 
Ann Axelsson förskolechef Björkåkra förskola § 32 
Carina Everborn-Nilsson medicinskt ansvarig skolsjuksköterska § 31 
Malin Svensson kock Björkåkra förskola § 32 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, fredagen den 12 april 2019.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-47 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 
publiceras 2019-04-13 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-05-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 29 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.             
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§ 30 Dnr 2019-000010  

Information från rektor Lenhovdaskolan och 
Uppvidinge grundsärskola till barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola informerar barn- 
och utbildningsnämnden om följande:  

• Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskolas organisation 

o verksamheter 

o elevtal 

o lärartäthet och behörig personal 

o lokaler 

• ekonomi 

• måluppfyllelse för årskurs 3 och 6 Lenhovdaskolan 

• de olika skolformerna för grundsärskolan och träningsskolan 

• framtiden 

o planer för framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Sara Klaéson rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 
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§ 31 Dnr 2019-000045  

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att återrapportera utföranden av föreslagna åtgärder med hänsyn 
till behov, utrymningsvägar och säkerhet vid sammanträdet i september.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun ska fullgöra 
kommunens uppgifter som vårdgivare och har det primära ansvaret för att 
alla relevanta hälso-och sjukvårdsförfattningar följs.   

I Ledningssystemet för det sytematiska kvalitetsarbetet gällande 
Elevhälsans medicinska insats ingår att årligen skriva en Patientsäkerhets- 
och kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:19). Patientsäkerhetsberättelsen är en 
del i att systematiska följa upp och utvärdera föregående års mål och 
verksamhet. Övergripande mål för 2018 var att kvalitetssäkra 
verksamheten, nytt ledningssystem, egenkontroll – verksamhetsbesök, 
arbeta med processer och rutiner.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
för Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge kommun.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera utföranden 
av föreslagna åtgärder med hänsyn till behov, utrymningsvägar och 
säkerhet vid sammanträdet i september.  

Mikaela Gross (V) yrkar bifall till Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.      

Beslutsgång 
Proposition 1 
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Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.   

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Elevhälsan, 2019-03-13  
Patientsäkerhets och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 
Uppvidinge kommun år 2018, 2019-03-01   

Beslutet skickas till 
Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2017-000139  

Lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunfullmäktige avslutar 
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola.              

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2017 § 90 att hemställa 
om att kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet med lokalt 
tillred lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01-
2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av 
försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas 
upplevelse av måltidsverksamheten.  

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2018 § 89 att en försöksverksamhet 
godkänns med lokalt tillredd lunch på Björkåkra förskola under perioden 
2018-01-01-2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019. I 
kommunfullmäktiges beslut står det även att kommunfullmäktige ställer sig 
positiv till föreslagen försöksverksamhet under ett år under förutsättning 
att inga ombyggnationer eller investeringar krävs. Försöksverksamhetens 
kostnader ska rymmas inom befintlig budget för barn- och 
utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får nämnden återkomma till 
kommunfullmäktige. 

Försöksverksamheten beräknades börja 2019-01-01 men på grund av att det 
inte fanns någon kock anställd förrän i februari på Björkåkra har det 
fördröjts. Förskolechef för Björkåkra informerade kostverksamheten i 
oktober 2018 om att de behöver fortsatt matdistribution under 2019 
eftersom köket på förskolan inte var anpassat. Efter beräkningar med 
ekonom kommer förskolans kostnader för kosten att minska med 115 000 kr 
varje år vid införandet av lokal tillredning av lunch.Björkåkras lokaler 
uppfyller samtliga krav på ett tillagningskök när fläktarna gjorts om samt 
det har införskaffats en separat diskbänk att hantera grönsaker vid. Det är 
inte tillåtet att ta in jordiga produkter i lokalerna eftersom det inte finns ett 
renseri, vilket kan lösas med att endast köpa in tvättade eller sköljda 
livsmedel och produkter. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för tillagningskök på Björkåkra förskola. Kostnaderna har 
beräknats tillsammans med Uppvidingehus. 

Vad Pris 

Fläktar 50 000 kr inklusive montering 

Maskiner: 2 st frysskåp, 1 spis, 1 
stekbord, 1 kokeri och 1 värmeskåp 

171 000 kr exklusive montering 

Köksutrustning: kastruller, bleck och 
redskap 

22 000 kr 

Montering 20 000 kr 

Installation 20 000 kr 

Diskbänk 10 000 kr 

Total 293 000 kr 

Björkåkra förskola får idag betala ungefär 27 000 kr/månad extra för 
matdistributionen från kostverksamheten. Anledning till detta är eftersom 
kostverksamheten anpassade sin verksamhet efter kommunfullmäktiges 
beslut 2018 § 89 och har efter förskolechefens beställning behövt förstärka 
sin personal.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden hemställer 
att kommunfullmäktige avslutar försöksverksamheten med lokal tillredning 
av lunch på Björkåkra förskola.  

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att Björkåkra förskola snarast startar 
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch. 

Mikaela Gross (V), Anders Ljungqvist (SD), Birger Johansson (S) och Jim 
Johansson (S) yrkar bifall till Margareta Schlees (M) yrkande.  

Ann-Sofie Birgersson (C) och Sadiq Sahal (C) yrkar bifall till Torbjörn 
Gustafssons (C) yrkande.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande. 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 
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Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande.  

Votering begärs. 

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande.      

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till Margareta Schlees (M) 
yrkande och att Nej-röst innebär bifall till Torbjörn Gustafssons (C) 
yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Jim Johansson (S) X   

Elin Johansson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Mikaela Gross (V) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Ann-Sofie Birgersson (C)  X  

Anders Ljungqvist  X   

Robert Fredriksson   X 

Totalt 7 3 1 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-26  
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 § 90 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 § 89 
Fördelar med att få tillaga lunchen på plats på Björkåkra förskola   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ann Axelsson förskolechef Björkåkra förskola 
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§ 33 Dnr 2019-000075  

Rapportering från gymnasieutskottet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande för barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskottet 
rapporterar om följande ärenden från utskottets senaste sammanträde:  

• arbetsbeskrivningen för barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott 

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• Skolinspektionen  

• studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola      
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§ 34 Dnr 2019-000055  

Organisationsschema Uppvidinge gymnasieskola  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rektor får i uppdrag att se över skolans organisationsschema med 
programutbud.   

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde i mars 
2019 diskuterades Uppvidinge gymnasieskolas organisationsschema och 
programutbud. Rektor och biträdande rektor hade önskemål om att 
utforma ett organisationsschema som innebär förändringar mot en 
gymnasieskola med inriktning mot yrkesprogram.  

Ärendet skickades från utskottet till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut gällande att rektor får i uppdrag att se över skolans 
organisationsschema med programutbud.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med gymnasieutskottets förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med gymnasieutskottets förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
2019-03-18 § 4     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 35 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för Barn-och utbildningsnämnden är i stort oförändrad, -653 tkr 
vid årets slut. Det är en försämring med 30 tkr från föregående prognos. 
Förändringarna ligger på förskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. 
Inom förskolan är det långtidssjukskrivningar i södra området som inte 
ersätts fullt ut. Det har blivit fler placeringar för gymnasieelever där Barn-
och utbildningsnämnden får ta skolkostnaden. Detta tillsammans med det 
utfärdade vitet gör att prognosen för gymnasiet försämras med 800 tkr. 
Statsbidragen för yrkesvux beräknas öka med 300 tkr då dessa var väldigt 
försiktigt tilltagna i föregående prognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-04-08 
Ekonomisk rapport 
Bilaga, ekonomisk rapport per ansvar   

Beslutet skickas till 
Lovisa Nilsson ekonom 
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§ 36 Dnr 2019-000069  

Ekonomisk rapport från Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en åtgärdsplan 
för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året. 
Åtgärdsplanen ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj.  

2. Barn- och utbildningsnämnden begär härmed kommunstyrelsen om 
anstånd att inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.    

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 uppdrog de åt 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att 
till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärdsplan för att 
uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -0,6 
miljoner kronor vid 2019 års slut. Anledning till det prognostiserade 
underskottet är att personalkostnaderna överskrider tilldelad budget inom 
vissa av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden har inte möjlighet att redovisa 
åtgärdsplanen till kommunstyrelsens sammanträde i maj eftersom de 
sammanträder dagen efter kommunstyrelsen. Därmed hinner nämnden inte 
fatta beslut om åtgärdsplan innan kommunstyrelsens sammanträde. Barn- 
och utbildningsnämnden begär därför anstånd hos kommunstyrelsen om 
att inkomma med redovisning av åtgärdsplan till den 20 maj 2019.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-26 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag där nuvarande och alternativa lokaliseringar 
jämförs både verksamhets- och kostnadsmässigt senast till sammanträdet i 
september.     

Sammanfattning av ärendet 
Grundsärskolan i kommunen står inför stora utmaningar. Lokalerna som 
den förfogar över idag är dåligt anpassade efter verksamheten och har fått 
ett vite från arbetsmiljöverket. Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och 
samtidigt se över de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på 
särskolan idag. Pedagogiskt är köket svår arbetat framförallt med elever 
som sitter i permobiler. Vi ser även att fler elever än idag skrivs in i 
träningsskolan vilket ställer andra krav på miljön än tidigare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag där 
nuvarande och alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 
kostnadsmässigt senast till sammanträdet i september.   

Mikala Gross (V) yrkar bifall till Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 38 Dnr 2019-000046  

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer mallarna till det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och utvecklingsledaren har tagit fram mallar till det 
systematiska kvalitetsarbetet för alla verksamhetsområden. Grunden till 
mallarna är i storts samma bortsett från att rubrikerna är anpassade till de 
olika typerna av verksamheter. Varje enhet kommer att skriva sin egen 
rapport i mallen och dessa sammanställs sedan av förvaltningen som 
genererar en rapport på huvudmannanivå.  

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 4 kap. 3 § skollagen(2010:800) på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren 2019-03-21 
Kvalitetsrapport grundskolan 
Kvalitetsrapport grundsärskolan 
Kvalitetsrapport gymnasieskolan 
Kvalitetsrapport vuxenutbildningen och SFI 
Kvalitetsrapport fritidshem 
Kvalitetsrapport förskola 
Kvalitetsrapport förskoleklass    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2019-000048  

Anställning av barnskötare 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal Östra Kronoberg expedition Uppvidinge inkom med en 
skrivelse till barn- och utbildningsnämnden med en önskan om att upphäva 
det politiska beslutet som fattades 2008-09-17 § 68. Anledningen till att man 
ville upphäva beslutet är för att det tolkats som om man inte får 
tillsvidareanställa barnskötare i kommunen.  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2008-09-17 § 68: 
Barn och utbildningsnämndens beslut är att sträva efter att samtliga 
barnskötartjänster på förskolorna på sikt omvandlas till förskollärartjänster i 
samband med pensioner och när anställningar upphör. 

Ovanstående beslut har tolkats som att det inte är tillåtet att 
tillsvidareanställa barnskötare i kommunen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen tolkar inte beslutet på detta sätt och ser därför 
ingen anledning till att beslutet upphävs. Förvaltningen ser att det är viktigt 
att förskolecheferna och berörd personal blir informerade om beslutets 
innebörd.  

En förklaring till att beslutet feltolkats kan vara formuleringen som 
användes vid MBL förhandlingen inför sammanträdet. I protokollet vid 
förhandling enligt 11 § MBL inför barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2008-09-17 framgår det att inställningen från 
arbetsgivarparten är att det inom förvaltningen kommer ske en successiv 
övergång från barnskötartjänster till förskollärartjänster och att inga 
barnskötare ska nyanställas på tillsvidaretjänst.   

Margareta Schlee (M) framför följande på sammanträdet: Varje 
rektor/förskolechef ansvarar för att anställa den personal som behövs för att 
bedriva sin verksamhet på ett kvalitativt och lagenligt sätt och för att på 
bästa sätt tillgodose alla barns/elevers behov inom sin budgetram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2008-09-17 § 68 
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Protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL 2008-07-04, 2008-09-15  
Skrivelse angående barnskötare i Uppvidinge kommun, Kommunal   

Beslutet skickas till 
Kommunal  
Förskolechef norra förskoleområdet 
Förskolechef södra förskoleområdet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni redovisar barn- 
och utbildningsförvaltningen en plan för hur detta arbetat skall gå till.  

2. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november redovisar 
barn- och utbildningsförvaltningen slutrapporten.      

Sammanfattning av ärendet 
2019-02-14 beslutar barn- och utbildningsnämnden att uppdra till 
förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 
förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag som sedan beslutas i barn- 
och utbildningsnämnden. Förslaget skall beakta nuläge och framtida behov 
av ledning, hållbarhet, rekrytering samt administrationsstöd, ekonomi, 
elevhälsa och utvecklingsarbete. En delrapportering görs vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i april och en slutrapportering görs vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.  

Ett missförstånd har uppstått då det blivit klart att det går att uppfatta 
beslutet som att det är hela skolorganisationen som skall ses över och inte 
förvaltningskontoret. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att det i 
till juni redovisas en plan för hur detta arbete skall gå till och att 
slutrapporten redovisas i november.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 41 Dnr 2019-000053  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
hantering av riktade statsbidrag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 
avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen.  

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 8 maj.   

Jäv 
Ann-Sofie Birgersson (C) anmäler jäv och lämnar rummet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 
utbildningsnämndens hantering av riktade statsbidrag. I rapporten 
bedömer PwC att barn- och utbildningsnämnden har brister i styrning och 
kontroll över hanteringen av statsbidrag. Ansvarsfördelningen för ansökan 
av bidrag och återsökning av kostnader för de statsbidrag som 
administreras av Migrationsverket bedöms däremot uppfyllas. I rapporten 
återger PwC att de ser positivt på det förändringsarbete som pågår inom 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 
överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 
önskar svar på rapporten senast den 20 maj 2019 med en redovisning 
gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 
de påpekanden som görs i den revisionella bedömning.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-14 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna    
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 42 Dnr 2019-000052  

Granskning av intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 
avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen.  

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 8 maj.  

Jäv 
Ann-Sofie anmäler jäv och lämnar rummet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen. I 
rapporten bedömer PwC att det finns aktuella regler och riktlinjer för intern 
kontroll men att nämnderna behöver aktualisera sina beslut över hur 
arbetet ska organiseras. Pwc nämner vidare att barn- och 
utbildningsnämnden, utifrån risk- och väsentlighet, bör ha ett bredare 
perspektiv i sin årliga handlingsplan eftersom nämnden granskat samma 
tre granskningsområden de senaste fyra åren.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna 
önskar svar på rapporten senast den 20 maj 2019 med en redovisning 
gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 
de påpekanden som görs i den revisionella bedömning.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-19 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna    
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 43 Dnr 2019-000079  

Nybyggnad vindkraftverk 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget.    

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden vill att barn- och utbildningsnämnden 
inkommer med ett medgivande eller yttrande över ansökan om bygglov 
gällande Nybyggnad vindkraftverk. Senaste svarsdatum är 2019-04-12.  

Ansökan om bygglov innehåller åtgärder som innebär att berörda 
fastigheter bebyggs med totalt sex stycken vindkraftverk. Placering och 
omfattning av vindkraftverken framgår av bifogade handlingar och 
ritningar.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämndden ser 
positivt på nybyggnation av vindkraftverk.  

Margareta Sclee (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden har inget att 
erinra mot förslaget.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27 
Grannhörande  
Sammanfattning Bygglovsansökan    

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 44 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen skickar skrivelsen, 2019-000081, till 
samhällsserviceförvaltningen för hantering i ärendet.      

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden: 

1. Skrivelse om klockor, Klass 6 A Åsedaskolan 2019-000076 

2. Skrivelse om renovering av omklädningsrum, Klass 5 Lenhovdaskolan 
2019-000081  

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Jan Wernström (S) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen skickar 
skrivelsen, 2019-000081, till samhällsserviceförvaltningen för hantering i 
ärendet.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jan Wernströms (S) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Jan Wernströms (S) yrkande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-27    

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 45 Dnr 2019-000011  

Verksamhetsrapport 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten.      

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen informerar barn- och 
utbildningsnämnden om följande: 

• verksamhetsbesök på Åsedaskolan 7-9 

• tjänstefördelning på enheterna 

• gemensam konferenstid nästa läsår 

• gemensam schemaläggning i april 

• rekrytering av rektorer 

• beslut från Skolinspektionen, uppföljning efter tillsyn på 
huvudmannanivå   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
verksamhetsrapporten och finner att nämnden beslutat så.       

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 46 Dnr 2019-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återraportering av 
delegationsbeslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 
barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 
återraporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.  
 

Följande delegationsbeslut anmäldes till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet:  

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-26  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-11  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-11  
A.2.4 Beviljad ansökan om förskola i Uppvidinge 

kommun 
2019-01-22  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-03-12  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-11  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-22  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Uppvidinge 

kommun 
2019-02-22  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-20  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-02-20  

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut april      
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§ 47 Dnr 2019-000026  

Återrapportering av kränkande behandling 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
kränkande behandling.   

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 
behandling som inkommit från förskolor och skolor från 26 februari till och 
med 25 mars.  

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 
till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-03-21.  
Sammanställning av kränkande behandling 26 februari-25 mars.    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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