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Plats och tid Nottebäckskolan, Norrhult, onsdagen den 12 juni 2019 klockan 13:30-16:55. 
Ajournering klockan 15:00-15:20, 16:01-16:12.   

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Kjell Ekberg (S) tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Elin Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Anders Ljungkvist (-) 
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 
Wenche Hermansen rektor Nottebäckskolan §§ 65-66 
 

Övriga närvarande Antoniu Vintila facklig representant för Lärarnas Riksförbund  
 

Justerare Margareta Schlee  

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda 2019-06-19 klockan 08:00.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-75 
 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 2019-06-20 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-07-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 65 Dnr 13226  

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

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

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

• Nottebäckskolans organisation 

o elevtal 

o personal 

• lokaler 

• ekonomi 

• måluppfyllelse 

• framtiden 

o planer för framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Wenche Hermansen rektor Nottebäckskolan 
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§ 67 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: 

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• Skolinspektionen      
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§ 68 Dnr 2019-000117  

Antagningspaus Uppvidinge gymnasieskola 
höstterminen 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Antagningen pausas för två nationella program, Naturvetenskapliga 
programmet och Handelsprogrammet, på Uppvidinge gymnasieskola 
höstterminen 2019. 

2. Antagningen pausas eventuellt för fler nationella program som har för få 
behöriga sökanden på Uppvidinge gymnasieskola hösterminen 2019.    

Reservation 
Robert Fredriksson (SD), Anna-Lena Gustafsson (KD), Torbjörn Gustafsson 
(C) och Sadiq Sahal (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för att 
gymnasieledningen snarast skall få presentera sin vision för en 
yrkesinriktad gymnasieskola enligt det uppdrag de fått av barn- och 
utbildningsnämnden den 10 april 2019.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att antagningen pausas 
för två nationella program, Naturvetenskapliga programmet och 
Handelsprogrammet, på Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019. 
Presidiet föreslår även att antagningen pausas eventuellt för fler nationella 
program som har för få behöriga sökanden på Uppvidinge gymnasieskola 
höstterminen 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att  

1.  Antagningen pausas för två nationella program, Naturvetenskapliga 
programmet och Handelsprogrammet, på Uppvidinge gymnasieskola 
höstterminen 2019.  

2. Ledningen för Uppvidinge gymnasieskola bjuds in till nästa 
sammanträde för att redovisa sin vision för ett yrkesinriktat gymnasium så 
som barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet i april 
innan ytterligare beslut fattas.      

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-05-29   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 69 Dnr 2019-000106  

Resultat från Skolinspektionens skolenkät 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar resultatet av skolenkäten till 
protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen genomför varje termin en omfattande enkät i Sveriges 
skolor. Enkäten görs ungefär vartannat år hos respektive huvudman och i 
Uppvidinge genomfördes den under våren 2019. Det är elever i årskurs 5, 
årskurs 9, årskurs 2 på gymnasiet, vårdnadshavare i förskoleklass och 
grundskola, samt all pedagogisk personal som svarar på enkäten.  

Enkätsvaren är sammanställda så att man får en överblick över enskilda 
skolor och ett sammanvägt resultat för kommunen i respektive kategori. 
Kommunens resultat kan jämföras med resultatet i riket (riksvärde), som är 
ett genomsnittligt värde på hur alla deltagande skolor i Sverige har svarat. 
Skalan är från 0-10, där 10 är högsta och bästa värdet. I sammanställningen 
finns det färgmarkeringar som signalerar områden där enheten alternativt 
huvudmannen tillhör de tio procent bästa (grönt) respektive 10 procent 
sämsta (rött) i undersökningen.    

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.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2019-05-15.  
Sammanställning av resultatet av skolenkäten 
Huvudmannarapport där alla frågeställningar framgår.    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda Uppvidinge 
gymnasieskola och SFIs underskott. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomlysa 
kostorganisationen gentemot barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde.  

3. Barn- och utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen eftersöker 
tidsplan från UPPCOM gällande att slutligen reglera mellanhavandet av 
barn- och utbildningsförvaltningens datorer. 

4. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Barn-och utbildningsnämnden förväntas generera ett underskott på 2,6 
mnkr vid årets slut. Totalt sett är det ingen förändring från föregående 
prognos men inom de olika verksamheterna har det skett förändringar som 
påverkar resultatet. De största förändringarna är statsbidrag, både från 
Skolverket och Migrationsverket. Förändringar i organisationen på en 
grundskola gör att personalkostnaderna minskar kraftigt totalt under året. I 
föregående prognoser har personalkostnaderna varit låga på förskolorna i 
förhållande till budget på grund av att det är svårt att få tag på personal. 
Personalstyrkan har ökat under senvåren på en av förskolorna i Åseda 
vilket gör att resultatet ser ut att minska vid årets slut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att informationen noteras till 
protokollet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar att  

1. barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda Uppvidinge 
gymnasieskola och SFIs underskott 

2. barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomlysa 
kostorganisationen gentemot barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde  

Mikaela Gross (V) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden önskar 
att kommunstyrelsen eftersöker tidsplan från UPPCOM gällande att 
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slutligen reglera mellanhavandet av barn- och utbildningsförvaltningens 
datorer.      

Beslutsgång 
Proposition 1 
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.  

Proposition 2 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Mikaela Gross (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Mikaela Gross (V) tilläggsyrkande.  

Proposition 3 
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.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson 
Ekonomisk rapport 
Bilaga ekonomisk rapport    

Beslutet skickas till 
Lovisa Nilsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar plan för ledningsorganisation.      

Sammanfattning av ärendet 
Information – planering för utveckling av ledningsorganisationen 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört ett antal aktiviteter för 
att komma fram till en plan för arbetet kring ledningsorganisation.  

En utvecklingsdag har genomförts på förvaltningskontoret med samtlig 
personal (undantaget modersmål- och studiehandledare). Under dagen 
genomlystes organisationen med fokus på vad som görs idag och för att 
sedan fokusera på vad som krävs för en förvaltning som motsvarar behoven 
och som ger möjlighet för enheterna att utvecklas. 

Nästa fas och som effekt av utvecklingsdagen är att ta fram en tydligare 
arbetsbeskrivning för dels de befattningar som idag finns på förvaltningen 
och dels de uppgifter som idag upplevs som behov men utan egentligt 
ansvar. En viktig del här är att skapa både första och andra gradens ansvar 
för att säkerställa att ett antal viktiga processer inte avstannar vid ledigheter 
och sjukdomar. 

Idag är det relativt många personer som är direkt anställd av 
förvaltningskontoret (30 stycken) och under nästa fas kommer här göras en 
översyn för att få ned förvaltningschefens direkta underställa och se till att 
alla anställda får en chef med möjlighet att leda och stötta det vardagliga 
arbetet. 

I samband med det arbetet som görs med Projekt 20 miljoner kommer även 
rektorsorganisationen ses över och här har det hållits ett inledande möte 
kring detta tema. Idag är enheterna av olika storlekar och en vägledande 
utgångspunkt är att skapa en mer likvärdig arbetssituation för rektorerna.  

I arbetet med rektorsorganisationen skall även delegationsordningen ses 
över. 

Arbetet med att se över förvaltningens hela struktur kommer att införlivas 
med det arbete som görs för att kunna möjliggöra de eventuella besparingar 
som kommer som att krävas i det kommunövergripande budgetarbetet.  
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Plan för utveckling av ledningsorganisationen: 
Fas 1 – Utvecklingsdag med förvaltningskontoret 

Fas 2 – Utvecklande och förtydligande av de befattningar som tillhör 
förvaltningskontoret 

Fas 3 Översyn av rektorsorganisationen 

Fas 4 – Föra samman arbetet med utvecklingen av förvaltningen med det 
arbete som görs inom ramen för budgetarbetet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar plan 
för ledningsorganisation.     

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. 2019-05-27 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 40    

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 72 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. Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal tillredning av lunch 
på Björkåkra förskola, Åseda, kommunstyrelsen 2019 § 97 

2. Ekonomisk rapport 2019, kommunstyrelsen 2019 § 104 

3. Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommunstyrelsen 2019 § 109 

4. Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommunfullmäktige 2019 § 68 

5. Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal tillredning av lunch 
på Björkåkra förskola, Åseda, kommunfullmäktige 2019 § 65  

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-06-11    
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§ 73 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:   

• Skolinspektionen har haft besök hos verksamheter och träffat 
förvaltningsledningen och presidiet 

• Skolverket och deras projekt samverkan för bästa skola 

• personal 

• 13 augusti heldag för all undervisande personal 

• Ung företagsamhet nästa läsår 

• möte med PWC 

• rekrytering av rektorer    

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef 
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§ 74 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 25 april till och 
med 20 maj.  

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.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-05-15 
Sammanställning av kränkande behandling 25 april -20 maj     

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

Återrapportering av delegationsbeslut  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering 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. s förslag till 
beslut.  

Följande delegationsbeslut anmäldes till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet:  
Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.13 Besvarande av yttrande till Skolinspektionen 

gällande Lenhovdaskolan 
2019-03-11  

 
E. 13 Svar på skrivelse angående garanterad 

undervisningstid på Uppvidinge gymnasieskola 
2019-04-26 2017-000191 

A.4.8 Beviljat inackorderingstillägg 2019-05-13  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-05-27  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-05-27  
E.13 Besvarande av begäran om redovisning av 

vidtagna åtgärder på Uppvidinge 
gymnasieskola 

2019-05-17 2017-000191 

 
Delegat Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 

Sara Klaéson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av lärare årskurs 4-6 100 % på 

Lenhovdaskolan 2019-08-12 tillsvidaretjänst 
2019-04-10  

B.1.1 Anställning av elevassistent 80 % på 
Lenhovdaskolan mellan perioden 2019-03-26-
2019-06-19 

2019-03-26  
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Delegat Verksamhetschef för Elevhälsan Yvonne Petersson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-04-20  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-05-07  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-04-20  

     

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut juni      
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