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Plats och tid Älghultskolan, Älghult torsdagen den 14 februari 2019 klockan 13:25-16:06. 
Ajournering klockan 14:47-15:10.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margaretha Schlee (M), vice ordförande 
Kjell Ekberg (S) tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 
Elin Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Martina Gustafsson (S) 
Birger Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) §§ 3-11   
Sadiq Sahal (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Anders Ljungkvist (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Ann-Sofie Birgersson (C) tjänstgörande ersättare för Torbjörn Gustafsson (C)  
§§ 12-14 

Ersättare Tobiaz Kowalski (V) 
Ann-Sofie Birgersson (C) §§ 3- 11 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Magnus Assarsson rektor Älghultskolan §§ 3-4  
Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan § 5 
Carina Everborn Nilsson skolsköterska med medicinskt ledningsansvar § 5  

Övriga närvarande Kerstin Hultquist facklig representant Lärarnas Riksförbund 
Carola Therner facklig representant Lärarförbundet §§ 4-21 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, torsdagen den 21 februari klockan 08:00.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 3-14 
 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 2019-02-22 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 3 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger till ärende på dagordningen om 
studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola, diarienummer 2019–
000030.       
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§ 4 Dnr 2019-000010  

Information från rektor för Älghultskolan  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Älghultskolan informerar barn- och utbildningsnämnden om 
följande:  

• Älghultskolans organisation 

o verksamheter 

o elevtal 

o lärartäthet 

o lokaler 

• Älghultskolans ekonomi 

• måluppfyllelse för årskurs 7-9 

• rutiner för uppföljning av måluppfyllelse 

• framtiden 

o planer för framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Magnus Assarsson rektor Älghultskolan 
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§ 5 Dnr 2019-000005  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
gällande Elevhälsans medicinska insats Uppvidinge 
kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete gällande Elevhälsans medicinska insats Uppvidinge 
kommun.          

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.  Vårdgivaren är 
ansvarig för att det finns ett ledningssystem vars syfte är att ge en enhetlig 
struktur för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten fortlöpande och systematiskt. 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) styrs utifrån hälso- och sjukvårdslagen 
samt skollagen. Enligt 5 kap i 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges 
det att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god 
och säker vård uppfylls. Genom att uppfylla alla författningsreglerade krav 
som gäller för verksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) uppnås god kvalitet.   

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden fastställer ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete gällande Elevhälsans medicinska insats Uppvidinge 
kommun.             

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 fattat beslut i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande Elevhälsans 
medicinska insats Uppvidinge kommun, 2018-11-02  
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Elevhälsan, 2019-01-18    
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Beslutet skickas till 
Yvonne Petersson verksamhetschef Elevhälsan 
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§ 6 Dnr 2017-000215  

Förlängning av uppdrag för barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget för barn- 
och utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2022-12-31.   

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-20 § 114 tillsattes 
ett gymnasieutskott om tre ledamöter. Utskottets uppdrag är att stödja 
verksamhetens arbete med att åtgärda de anmärkningar som 
Skolinspektionen gjort på nuvarande verksamhet. Det bestämdes att 
utskottet skulle vara verksamt till och med 2018-06-30. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2018-06-05 § 57 att förlänga uppdraget för 
barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2018-12-31.  

Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget för barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2022-12-31.   

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 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-28 
Protokollsutdrag BUN 2017-12-20 § 114 
Protokollsutdrag BUN 2018-06-05 § 57    

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 7 Dnr 2019-000019  

Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Välja Margareta Schlee (M), Torbjörn Gustafsson (C) och Mikaela Gross 
(V) till ledamöter i barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott.  

2. Välja Margareta Schlee (M) till ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott. 

3. Välja Jan Wernström (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-14 beslutas det 
om förlängning av uppdrag för barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott. Barn- och utbildningsnämnden behöver utse ledamöter 
och ordförande för gymnasieutskottet.  

Förslag på ledamöter lämnades på sammanträdet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att välja Margareta Schlee (M), Torbjörn 
Gustafsson (C) och Mikaela Gross (V) till ledamöter i barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott.  

Jan Wernström (S) yrkar att välja Margareta Schlee (M) till ordförande i 
barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott.  

Jan Wernström (S) yrkar att välja Jan Wernström (S) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott.      

Beslutsgång 
Proposition 1  

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. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Proposition 2 

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. 

Proposition 3 

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, 2019-01-29  

Beslutet skickas till 

Rektor Uppvidinge gymnasieskola  

Barn- och utbildningsförvaltningen   

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2019-000016  

Val av barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 
inför budget 2020 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Välja Jan Wernström (S), Margareta Schlee (M), Mikaela Gross (V), Anna-
Lena Gustafsson (KD) och Robert Fredriksson (SD) till ledamöter i barn- och 
utbildningsnämndens budgetgrupp.  

2. 3 ersättare väljs till budgetgruppen. 

3. Välja Anders Ljungqvist (SD), Torbjörn Gustafsson (C) och Tobiaz 
Kowalski (V) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp inför budget 2019 bestod av 
barn- och utbildningsnämndens presidium och tre ledamöter. Under våren 
2019 ska representanter från barn- och utbildningsnämnden träffa 
kommunens budgetberedning. Inför detta möte måste budgetgruppen 
träffas för att planera budgeten för 2020.  

Ekonom är sammankallande och ansvarig för budgetgruppen. 
Budgetgruppens första möte är den 7 mars kl. 08:30, Storasjö kommunhuset 
Åseda.  

Förslag på ledamöter lämnades på sammanträdet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att välja Jan Wernström (S), Margareta Schlee (M), 
Mikaela Gross (V), Anna-Lena Gustafsson (KD) och Robert Fredriksson 
(SD) till ledamöter i barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp. 

Torbjörn Gustafson (C) yrkar att 3 ersättare väljs till budgetgruppen.  

Jan Wernström (S) yrkar att välja Anders Ljungqvist (SD), Torbjörn 
Gustafsson (C) och Tobiaz Kowalski (V) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens budgetgrupp.       

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Proposition 2  

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.  

Proposition 3 

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, 2019-01-30    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 
Ekonom ekonomiavdelningen 

 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen   
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§ 9 Dnr 2019-000017  

Aktuella elevtal  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsledare redogör för det aktuella barn- och elevantalet. Antalet 
redovisas utifrån hur de är fördelade på de olika enheterna samt antalet 
nyanlända och asylsökande.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-01-24 
Aktuellt elevtal 2019-02-14    

Beslutet skickas till 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2019-000020  

Skolchef Uppvidinge kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun till att fullgöra 
funktionen skolchef för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 2 
kap. 8 a § Skollagen.   

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den ändring i skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 
ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 
se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten 
inom skolväsendet. Bestämmelser i lagar, myndighetsföreskrifter och 
förordningar inom området utbildning är föreskrifter som skolchefen 
biträder huvudmannen med. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel 
arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I 
uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildning följs ingår även det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun till att fullgöra funktionen 
skolchef för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 2 kap. 8 a § 
Skollagen.    

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 förvaltningschef, 2019-01-24    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 11 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet som togs vid barn- och 
utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar 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.   

3. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till barn- och 
utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 
verksamhetschefer.    

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2018 initierades 
ett nytt ärende på dagordningen gällande ledningsorganisation. Beslutet 
som togs vid sammanträdet i augusti innehåller blandad delegation vilket 
inte är tillåtet. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att den 
delen av beslutet upphävs. Förvaltningen föreslår även att utredningen 
förlängs. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att:  

1. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet som togs vid barn- och 
utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar 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.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Lena Gustafsson (KD) tilläggsyrkar till punkt 2 i barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag, att en delrapportering görs vid barn- och 
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utbildningsnämndens sammanträde i april och en slutrapportering görs vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.   

Torbjörn Gustafsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden delegerar till 
barn- och utbildningsnämndens presidium att se över barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning i frågor om tillsättande av 
verksamhetschefer.      

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende punkt 
1.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Anna-Lena Gustafssons (KD) tilläggsyrkande avseende punkt 2 i barn- 
och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Anna-Lena Gustafssons (KD) tilläggsyrkande avseende punkt 2 i barn- 
och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 3 

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 
Protokollsutdrag BUN 2018-08-15 § 73 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-30    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 12 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:     

• incident på Uppvidinge gymnasieskola  

• uppföljning från skolinspektionen 

• lokala brottsförebyggande rådet   

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

Återrapportering av delegationsbeslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 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 Tf. förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.10 Hyresavtal med Expandia, hyra av 8 st moduler 

Gläntans förskola 
2018-12-10 2019-000008 

E.13 Svar till Skolinspektionen gällande 
grundsärskolan 

2018-12-18  

A.1.4 Nekad ansökan om förskola, Älgalyckan 2019-01-15  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång 2018-12-18  
E.10 Tjänsteavtal med Teachiq AB gällande Exam.net 2019-01-29 2019-000021 
E.10 Personuppgiftsbiträdesavtal med Teachiq AB 

gällande Exam.net 
2019-01-30 2019-000021 

 

Delegat Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 
Sara Klaéson 

 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av tillsvidare lärare i textilslöjd 2018-12-10  
B.1.1 Anställning av elevassistent 75 % under 

perioden 2019-01-08-2019-06-14 
2019-01-14  

 

Delegat Rektor Älghultskolan Magnus Assarsson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.12 Åtgärder mot kränkande behandling 2019-01-15  
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Delegat Rektor Uppvidinge gymnasieskola Caj Stigson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-

2019-01-21 
2019-01-17  

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-21 

2019-01-17  

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17  

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17  

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17  

 

Delegat Verksamhetschef Elevhälsan Yvonne Petersson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.3.3 Beslut om mottagande på försök i 

grundsärskolan 
2018-08-13  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2018-08-20  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2018-12-18  

 

Delegat Ordförande Torbjörn Gustafsson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.12 Bestridande av faktura Växjö Fria 2018-12-20 2018-000045 

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut februari      
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§ 14 Dnr 2019-000030  

Studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet.       

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari initierades 
aktuellt 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. Införandet av pedagogisk måltid borde bli kostnadsneutralt då 
man därmed på sikt bör kunna minska kostnader för väktare på skolan.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Lena Gustafsson (KD)) yrkar att det införs pedagogiska måltider för 
personalen under vårterminen 2019 i syfte att främja lugn och ro på skolan.  

Birger Johansson (S) yrkar på återremiss.       

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

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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