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Plats och tid Åsedaskolan F-6, Åseda, onsdagen den 13 november 2019 klockan 13:30-17:34. 
Ajournering klockan 15:05-15:42. 

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Peter Danielsson (S) tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) §§ 103-112 
Sadiq Sahal (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Anders Ljungkvist (-) 
Robert Fredriksson (SD) 
Kjell Ekberg (S) tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
Ann Norlin rektor Åsedaskolan F-6 §§ 103-104 
Anna Andrén rektor södra förskoleområdet § 107 
Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan § 108 
Cecilia Karlsson lönechef lönesamverkan Högsby Uppvidinge Lessebo §§ 105 

Övriga närvarande Lennart Lundahl revisor  
Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund §§ 103-111 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Trasten Åseda, 2019-11-18 klockan 09:30.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 103-122 
 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 2019-11-19 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-12-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 103 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen inklusive ärendet 
Uppvidinge gymnasieskola som adderades till dagordningen innan mötet.      

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsanteckning  
Vi noterar att förslag till ny beslutspunkt inte har väckts före skriven tid, 
vare sig i kommunallagen eller Uppvidinge kommunfullmäktige 
arbetsordnings mening. Vi kommer dock inte yrka avslag eftersom det bara 
kommer leda till nytt möte och högre kostnader.  

Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna)                 
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§ 104 Dnr 2019-000010  

Information från rektor för Åsedaskolan F-6 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Åsedaskolan F-6 informerar barn- och utbildningsnämnden om 
följande:    

• framtida satsningar i förskoleklass och fritidshem 

• tillbyggnad Åsedaskolan F-6    

Beslutet skickas till 
Rektor Åsedaskolan F-6 
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§ 105 Dnr 13937  

Information från Lönesamverkan Högsby Uppvidinge 
Lessebo 

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

Sammanfattning av ärendet 
Lönechef för Lönesamverkan Högsby Uppvidinge Lessebo informerar 
ledamöterna om förtroendemannarapportering i VISMA.      

Beslutet skickas till 
Lönechef lönesamverkan Högsby Uppvidinge Lessebo 
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§ 106 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 gymnasieutskott 
rapporterar om följande ärenden från utskottets senaste sammanträde:  

• läget i Syrien som påverkar verksamheten 

• ekonomi 

• Skolinspektionen 

• framtiden för vuxenutbildningen och SFI       

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 107 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Rektor för södra förskoleområdet och Uppvidingehus får i uppdrag att 
utföra en preliminär kostnadsberäkning för nybyggnation av förskolan 
Svalan. 

2. Rektor för södra förskoleområdet och Uppvidingehus får i uppdrag att 
utföra en preliminär kostnadsberäkning för ombyggnationen av köket, 
transportväg för matleverans, utegård och tillsättande av förskolemodul 
med två avdelningar på förskolan Svalan. 

3. Uppdraget redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj 2019 § 64 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 
utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 
framtida utvecklingsbehoven. På barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i september 2019 § 81 återremitterades sammanträdet och 
beslut togs om att det skulle presenteras på sammanträdet i november.  

Förskolan är i behov av större lokaler i allmänhet men i synnerhet är köket 
gammalt och litet. Det är en svår arbetsmiljö för den personalen som arbetar 
i köket med exempelvis en diskmaskin som kräver manuella lyft, 
begränsade möjligheter till förvaring av livsmedel samt avsaknad av frysar 
och kyl.  

För att utöka lokalerna och åtgärda den svåra arbetsmiljön i köket föreslås 
en ombyggnad av köket och att en förskolemodul placeras på gården för att 
möjliggöra ytterligare två barnavdelningar. Syftet med detta är att förbättra 
kökspersonalens arbetsmiljö och minska barngrupperna. En ombyggnation 
enligt förslag skulle även möjliggöra att transporten till köket kan komma in 
på baksidan och inte på gården som sker idag.   

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



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

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

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 81 
Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-10-15    

Beslutet skickas till 
Uppvidingehus 
Rektor södra förskoleområdet 
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§ 108 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 
elevhälsan får i uppdrag att utvärdera lokalbehovet för grundsärskolan i 
Uppvidinge kommun. 

2. Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 
elevhälsan får tillsammans med Uppvidingehus i uppdrag att 
kostnadsberäkna grundsärskolans behov av anpassade lokaler i 
Uppvidinge. 

3. Uppdraget redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2020 

4. Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 
elevhälsan får i uppdrag att även undersöka ett alternativ där särskolan 
bedrivs integrerat inom elevernas vanliga skola inom upptagningsområdet.             

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i april 2019 § 37 att ta fram ett förslag 
där alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 
kostnadsmässigt.  

Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och samtidigt se över de 
pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på grundsärskolan 
idag.  

För att öka tillgängligheten på grundsärskolan krävs det anpassade lokaler 
efter verksamhetens behov i enlighet med gällande riktlinjer. Samla 
grundsärskolan på en enhet och inte som idag vara utsprid på flera skolor 
vilket är resurskrävande.  

Därmed sker effektivisering samt utveckling av verksamheten för barnens 
bästa.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) tilläggsyrkar att rektor för Uppvidinge 
grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för elevhälsan får i uppdrag att 
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även undersöka ett alternativ där särskolan bedrivs integrerat inom 
elevernas vanliga skola inom upptagningsområdet.       

Beslutsgång 
Proposition 1 
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.  

Proposition 2 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 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, 2019-10-29  
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-10 § 37   

Beslutet skickas till 
Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9  
Verksamhetschef för elevhälsan  
Uppvidingehus 
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§ 109 Dnr 2019-000180  

Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden vidhåller sitt beslut 2019 § 82 om att 
hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 
nationella program inför läsåret 2020/2021.   

Reservation 
Robert Fredriksson (SD), Anna-Lena Gustafsson (KD), Sadiq Sahal (C) och 
Torbjörn Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet med nedanstående 
reservationsmotivering. 

Reservationsmotivering 
Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att frågorna som var ställda i 
återremissyrkandet från kommunfullmäktige ska besvaras.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-29 § 135 om återremiss i ärendet om 
avveckling av Uppvidinge gymnasieskolas nationella program inför läsåret 
2020/2021.  

De frågeställningar som har uppkommit i återremissen och i Centerpartiet 
och Kristdemokraternas skrivelse angående ärendet avser inte barn- och 
utbildningsnämnden att besvara ytterligare. Barn- och utbildningsnämnden 
hänvisar till beslutsunderlagen som låg till grund för beslutet som togs 
2019-09-11 § 82 i barn- och utbildningsnämnden.  

Peter Danielsson ifrågasätter beslutsunderlaget C och KD skrivelse. 
Politiker har ett reglemente att förhålla sig till, hur kan ledamöter skriva 
under med företagslogga. Han vill ha ett svar från Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Centerpartiet svarar att de står bakom det förslag som 
de har lagt i barn- och utbildningsnämnden och inte kan svara för vad som 
sker i kommunfullmäktige.  

Protokollsanteckning 
Beslutsunderlaget C och KD skrivelse är från privatperson och företaget 
NCC.   

Majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna) och 
Anders Ljungqvist (-)   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Oppositionen yrkar på en återremiss av ärendet och uppdrar åt presidiet 
och förvaltningen att besvara de frågor som kommunfullmäktige ställt i sin 
återremiss av ärendet.      

Beslutsgång 
Proposition 1  
Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras 
idag.  

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska 
återremitteras.   

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Proposition 2  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med presidiets förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2019-11-11 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2019-10-29 § 135 
Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse  
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 82    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 110 Dnr 2019-000202  

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 
2018–2019 systematiska kvalitetsarbete för grundsärskolan, fritidshem och 
förskoleklass  

Sammanfattning av ärendet 
Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att få en god kvalité 
på sin verksamhet. För att nå de uppsatta målen behövs att man följer upp, 
analysera, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs för 
att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det huvudmannens ansvar 
att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå enligt 
4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

I april 2019 infördes nya mallar som stöd till rektorerna. Varje enhet att 
arbetat och sammanställt till systematiska kvalitetsarbete i dialog med 
utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 
verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 
utvecklingsområden lyfts fram. I varje rapport inleds med en 
sammanfattning som följs av en mer detaljerad beskrivning. Till denna 
nämnd finns förskoleklass, fritidshem och grundsärskolan 
färdigsammanställd.    

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, 2019-10-25. 
Sammanställning av förskoleklassens systematiska kvalitetsarbete 
Sammanställning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete 
Sammanställning av grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete   
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 111 Dnr 2019-000017  

Aktuella elevtal 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.     

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utvecklingsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 
kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 
antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 
elever vi har i skolor utanför kommunen och hur många elever som går hos 
oss från andra kommuner.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
rapporten och finner att nämnden godkänt rapporten.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-10-29 
Aktuellt elevtal 2019-10-25     

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

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen gällande ny 
förvaltningsorganisation till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019 § 11 att uppdra till 
förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 
förvaltningsstrukturen. Den slutgiltiga rapporteringen sker vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i november. Se beslutsunderlag för 
översyn av förvaltningsorganisationen. 

Sammanfattning ny förvaltningsorganisation  

• Den nuvarande organisationen med skoladministratörer 
underställda förvaltningschef ersätts med att 
skolenhetsadministrationen delas upp på tre tjänster underställda 
varsin rektor.  

• Utvecklings- och integrationsenheten ersätts med den nya enheten 
Nyanländas lärande som underställs en rektor.  

• Den centrala IT-resursen förs över till Centrala elevhälsan och 
infogas i Skoldatateket.  

Ekonomiska konsekvenser 

Organiseringen av förvaltningen i förslaget får inga ekonomiska 
konsekvenser. Ett tydligare ledarskap och på sikt tydligare roller inom 
förvaltningen kommer ge en bättre styrning av förvaltningen.   

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.      
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-10-16  
Översyn av förvaltningsorganisation, 2019-10-16 
Organisationsschema 2019-10-29 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12 § 71 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-02-14 § 11   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 113 Dnr 2019-000184  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående handlingsplan för 
ekonomistyrning och översänder densamma till revisorerna.     

Handlingsplan för ekonomistyrning  
Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram ett nytt 
resursfördelningssystem som bygger på en socioekonomisk bedömning av 
enheterna 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att till budget 2021 beräkna 
vad förvaltningens kostnader är som underlag till det förestående 
budgetarbetet 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer verka för att en dialog förs 
med enhetschefer gällande budgetarbetet 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer ta fram en ny rapport för 
ekonomisk rapport till barn- och utbildningsnämnden.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 
utbildningsnämndens ekonomistyrning där nämnden får delvis uppfyllt på 
de tre områdena. Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019 § 98 i uppdrag att redovisa vad 
som avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den 
revisionella bedömningen.  

Med utgångspunkt i rekommendationerna har barn- och 
utbildningsförvaltningen identifierat fyra områden där förbättringar kan 
göras:  

• Resursfördelningssystem baserat på socioekonomiska grunder 

• Beräkna vad förvaltningens kostnader för utbildningen är som 
underlag för budget 2021 

• En tydligare dialog med skolledarna gällande budget och dess 
förutsättningar 
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• Utveckla en ny rapport kring den ekonomiska redovisningen till 
barn- och utbildningsnämnden 

Resursfördelningssystemet är under utveckling. Då budgetarbetet har 
dragit ut på tiden har vi inte slutfört de slutgiltiga beräkningarna men ett 
antal modeller har tagits fram efter att SCB har beräknat socioekonomiskt 
index för samtliga enheter. Modellerna kommer att diskuteras med 
skolledargruppen för att bedöma och analysera konsekvenserna av de olika 
modellerna.  

Med start efter årsskiftet, inför arbetet med budgeten 2021, håller vi på att ta 
fram en modell för kostnaderna för förskola och skola. Ett arbete med 
nyckeltal är påbörjat och där har vi slutfört arbetet med förskolan medan 
det fortfarande arbetas med skolans nyckeltal. Med bas i dessa nyckeltal 
kommer vi sedan ta fram en ekonomisk beräkning för vad kostnaden för 
utbildningen är, detta kommer fungera som underlag till budget 2020.  

PwC betonar vikten av transparens och att skolledarna görs delaktiga i 
framtagandet av budget. Genom att ta fram nyckeltal och med en 
socioekonomisk modell samt det arbete som redan är påbörjat med det 
systematiska kvalitetsarbetet finns här en god grund att bygga en dialog 
med skolledarna gällande ekonomiska utgångspunkter och prioriteringar 
inför nästa års budget.  

PwC betonar att den rapport som redovisas för nämnden behöver på en 
aggregerad nivå belysa såväl intäktsförändringar som lokalkostnader och 
personalkostnader fördelat på olika kategorier. En ny rapport kommer tas 
fram under våren 2020.   

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 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna  
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-10-09 § 98    

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
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§ 114 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.   

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen ligger oförändrad på -4,2 miljoner kronor. Prognosen är 
oförändrad totalt sett men det har förändrats inom de olika 
verksamheterna. Förvaltningsgemensam verksamhet har förbättrats med 
300 tusen kronor till följd av lägre kostnader för rektorer. Inom förskolan 
har en retroaktiv avgiftsberäkning gjorts som genererar 400 tusen kronor. 
Inom grundskolan har det blivit ökade kostnader på köp av platser och 
personalkostnader. Antal asylelever har minskat på gymnasiet vilket 
medför lägre intäkter. Köp av platser har ökat även på gymnasienivå. 
Intäkter från statsbidrag för yrkesvux har ökat med 1,7 miljoner kronor 
under året. Personalkostnaderna har blivit lägre inom kulturskolan på 
grund av nya anställda med lägre lön och även färre årsarbetare.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
rapporten och finner att nämnden godkänt rapporten.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom 2019-11-11 
Prognos, 2019-11-11 
Bilaga prognos, 2019-11-11   

Beslutet skickas till 
Ekonom 
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§ 115 Dnr 2019-000220  

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem 2020 - 
Växjö Internationella grundskola AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag till fristående grundskola och fritidshem utifrån 
kommunens budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 
prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 
stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.    

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 Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 
Bidrag till fristående grundskola 2020, Växjö Internationella grundskola AB 
Bidrag till fristående fritidshem 2020, Växjö Internationella grundskola AB   

Beslutet skickas till 
Växjö Internationella grundskola AB 
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§ 116 Dnr 2019-000221  

Bidrag till fristående grundskola 2020 - Kronoberg 
skola AB i Växjö 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 
budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 
prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 
stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg    

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 Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 

Bidrag till fristående grundskola 2020, Kronoberg Skola i Växjö AB   

Beslutet skickas till 
Kronoberg skola AB i Växjö 
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§ 117 Dnr 2019-000222  

Bidrag till fristående grundskola 2020 - Fria 48:an 
ekonomisk förening i Älghult 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Anta de bidragsnivåer för 2020som framräknats i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anna-Lena Gustafsson (KD) i handläggningen i 
detta ärende.  

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 
budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 
prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 
stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.     

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 Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-10-25 
Bidrag till fristående grundskola 2020, Fria 48:an ekonomisk förening i 
Älghult   

Beslutet skickas till 
Fria 48:an i Älghult 
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§ 118 Dnr 2019-000223  

Bidrag till fristående grundskola 2020 - Thoren Framtid 
i Växjö 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag till fristående grundskola utifrån kommunens 
budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 
prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 
stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.     

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 Lovisa Nilsson, ekonom, 201-10-25 
Bidrag till fristående grundskola 2020, Thoren Framtid i Växjö   

Beslutet skickas till 
Thoren Framtid i Växjö 
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§ 119 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 

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

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

1. Uppvidinge gymnasieskola, kommunstyrelsen 2019 § 221 

2. Uppvidinge gymnasieskola, kommunfullmäktige 2019 § 135 

3. Föreläggande av vite på Lenhovda grundsärskola, arbetsmiljöverket  

4. Beslut från skolinspektionen gällande Uppvidinge gymnasieskola, 
Skolinspektionen 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator    
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§ 120 Dnr 2019-000011  

Verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.       

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

• tillträdda tjänster för rektorer på Åsedaskolan F-6 och 7-9 

• Samverkan för bästa skola 

• verksamhetsdialoger gällande systematiskt kvalitetsarbete 

• beslut från skolinspektionen gällande Uppvidinge gymnasieskola     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
rapporten och finner att nämnden godkänt rapporten.      

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 121 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 september till 
och med 25 oktober.  

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, 2019-10-25 
Sammanställning av kränkande behandling 26 september – 25 oktober.      

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 122 Dnr 2019-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen 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 
återrapporteras 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 till Skolinspektionen gällande anmälan mot 

Åsedaskolan 7-9 
2019-09-26 2019-000191 

A.2.4 Beviljat yttrande gällande interkommunal 
ersättning med Högsby kommun 

2019-10-17  

A.2.4 Beviljat avtal om interkommunal ersättning för 
elev med Lessebo kommun 

2019-10-14  

 
Delegat Rektor för Uppvidinge gymnasieskola Caj Stigson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.4.21 Avstängning av elev på grund av slagsmål 2019-10-24  
A.4.21 Avstängning av elev på grund av slagsmål 2019-10-24  

 
Delegat Rektor södra förskoleområdet Anna Andrén 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av förskollärare 75 % 

tillsvidaretjänst på Svalans förskola 
2019-08-12  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-09-01 - 
2019-12-31 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 95 % 2019-08-12 - 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-09-26  

B.1.1 Anställning av outbildad förskollärare 2019-08-
19 - 2019-12-31 på Svalans förskola 

2019-06-27  
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B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Svalans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 
tillsvidaretjänst på Svalans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-08-12 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 50 % 2019-08-12 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av förskollärare 100 % 
tillsvidaretjänst på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 80 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 50 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Vintergatans förskola 

2019-06-26  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2019-12-31 på Älgalyckans förskola 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 100 % 2019-07-01 – 
2020-06-30 på Älgalyckans förskola 

2019-06-27  

B.1.1 Anställning av barnskötare 70 % fritidshem och 
30 % förskola 2019-07-01 – 2019-12-31 på 
Älgalyckan 

2019-06-27  

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut november      
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