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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Storasjö, Åseda, måndagen den 11 mars 2019 klockan 09:11-12:20. Ajournering 
klockan 10:27-10:45.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Kjell Ekberg (S) tjänstförande ersättare för Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Tobiaz Kowalski (V) tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 
Simon Bring (SD) tjänstgörande ersättare för Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Ann-Sofie Birgersson (C) tjänstgörande ersättning för Anna-Lena Gustafsson 
(KD) 
Anders Ljungkvist (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
Ann Axelsson förskolechef norra förskoleområdet §§ 17-18 
 

Övriga närvarande Carola Therner facklig representant Lärarförbundet §§ 17-21 
Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund 
Lennart Lundahl, revisor 
 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Måndagen den 18 mars klockan 14:45, Uppvidinge gymnasieskola.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 17-18, 20-
28 

 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-03-20 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-04-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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Ärendelista 
§ 17 Dnr 13226 

Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 
§ 18 Dnr 2019-000010 

Information från förskolechef norra förskoleområdet till barn- och 
utbildningsnämnden ............................................................................................ 5 

§ 20 Dnr 2019-000012 
Ekonomisk rapport .............................................................................................. 6 

§ 21 Dnr 2019-000025 
Resultatredovisning höstterminen 2018 årskurs 6-9 ............................................ 7 

§ 22 Dnr 2017-000191 
Ansökan om utdömande av vite på Uppvidinge gymnasieskola .......................... 8 

§ 23 Dnr 2019-000033 
Arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens 
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Meddelanden .................................................................................................... 12 
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§ 17 Dnr 13226  

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

Information från förskolechef norra förskoleområdet till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Förskolechef norra förskoleområdet informerar barn- och 
utbildningsnämnden om följande:  

• förskolorna Björkåkra och Gläntans organisation 

o avdelningar 

o antal barn 

o personal 

o lokaler 

• förskolornas arbetssätt 

• framtiden 

o planer för framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Ann Axelsson förskolechef norra området 
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§ 20 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 
Årets första prognos ligger på minus 600 tkr.  Underskottet beror främst på 
it- och datastöd samt för höga personalkostnader inom grundskolan. 
Prognosen är väldigt osäker i dagsläget eftersom den baseras på årets två 
första månader.  

På sammanträdet diskuteras lokal tillredning av lunch på Björkåkra 
förskola och det beslut Kommunfullmäktige fattat. På sammanträdet i april 
kommer ärendet diskuteras vidare.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna den 
ekonomiska rapporten. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden gokänner den 
ekonomiska rapporten.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-03-08 
Ekonomisk rapport 2019-03-08    

Beslutet skickas till 
Lovisa Nilsson, ekonom 
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§ 21 Dnr 2019-000025  

Resultatredovisning höstterminen 2018 årskurs 6-9 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatredovisningen.      

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning av hösterminens betyg för årskurserna 6-9 redovisas. 
För årskurs 9 finns det statistik över alla elever, men även statistik som visar 
med och utan nyanländas betyg. För årskurs 6 och 9 finns jämförelse med 
värden för riket, motsvarande finns inte att tillgå för årskurs 7 och 8. För 
årskurs 7 och 8 finns det statistik för hur deras behörighet för gymnasiet 
skulle sett ut om det vore aktuellt. I alla sammanställningar finns det 
jämförelse mellan könen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
resultatredovisningen. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden gokänner 
resultatredovisningen.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-02-14.  
Sammanställning av hösterminens betyg för årskurserna 6-9.    

Beslutet skickas till 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 22 Dnr 2017-000191  

Ansökan om utdömande av vite på Uppvidinge 
gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 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.    

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppfattningen att vi inte har skäl att 
bestrida Skolinspektionens uppfattning gällande vårt arbete. Ett 
förbättringsarbete har påbörjats men alla brister har inte blivit avhjälpta.  

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.  

Vitet belastar Uppvidinge gymnasieskolas budget för år 2019.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-25 

Ansökan om utdömande av vite, Skolinspektionen    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Dnr 2019-000033  

Arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar arbetsbeskrivning för barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott.   

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 2019 togs beslut 
om att förlänga uppdraget för barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott till och med 2022-12-31. Barn- och utbildningsnämndens 
presidium vill fastställa arbetsbeskrivning för utskottet.  

Arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott: 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts syfte är att vara ett 
lyssnade och rådgivande organ till Uppvidinge gymnasieskola. 

§ 1 Gymnasieutskottet består av tre ledamöter och en ersättare som utses av 
barn- och utbildningsnämnden. 

§2 Barn- och utbildningsnämnden utser ordförande i gymnasieutskottet.  

§3 Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen ingår i 
gymnasieutskottet. 

§4 Gymnasieutskottet är barn- och utbildningsnämndens organ för att följa 
upp verksamheten vid Uppvidinge gymnasieskola. 

§5 Gymnasieutskottet rapporterar till Barn- och utbildningsnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar 
arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott.       

Beslutsgång 
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 förvaltningschef, 2019-02-22    
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 24 Dnr 2019-000030  

Studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott behandlar ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari initierades ett 
ärende på dagordningen gällande studiero och trygghet på Uppvidinge 
gymnasieskola. På sammanträdet diskuterades det att en ökad 
vuxennärvaro borde främja en ökad måluppfyllelse av studiero och att 
eleverna känner sig sedda under sin skoldag. På sammanträdet 
diskuterades det att en ökad vuxennärvaro, exempelvis införandet av 
pedagogisk måltid, borde främja ökad måluppfyllele av studiero och 
trygghet på skolan. Införandet av pedagogisk måltid borde bli 
kostnadsneutralt då man på sikt bör kunna minska kostnader för väktare på 
skolan. 

Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott behandlar ärendet.    

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

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut i enlighet 
med barn- och barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till 
beslut.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-02-14 § 14 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-02-25    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
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§ 25 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

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

1. Projektering för lokalprojekt för Åsedaskolan F-6, Kommunstyrelsen 2019 
§ 16  

2. Förslag till förvärv av den före detta banklokalen i Lenhovda, 
Kommunstyrelsen 2019 § 18 

3. Tillsättning förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, 
Kommunstyrelsen 2019 § 7 

4. Skrivelse från Kommunal angående barnskötare i Uppvidinge kommun, 
2019-000059 

5. Revisorerna, Granskning av barn- och utbildningsnämndens hantering av 
riktade statsbidrag, 2019-000053 

6. Revisorerna, Granskning av intern kontroll, 2019-000052 

7. Martina Gustafsson avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige 2019 § 6 

8. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
Kommunfullmäktige 2019 § 7 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-02-25   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2019-000011  

Verksamhetsrapport 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

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

• organisation i kommunen 

• utbildning med elevhälsan 

• ledarskap kollegial handledning 

• kommunens värdeord  

• uppstartade nätverk mellan personal i skolorna 

• Skolinspektionen 

• budgetarbete    

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef 
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§ 27 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  
E.13 Svar gällande överlämnande av anmälan 

Uppvidinge gymnasieskola 
2019-02-08 2018-000151 

E.13 Svar gällande komplettering i ärende gällande 
Uppvidinge grundsärskola 

2018-02-25  

     

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut mars      
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§ 28 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 under december-
februari.  

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 besluta 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, 2019-02-14.  

Sammanställning av kränkande behandling december-februari.    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
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