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Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, onsdagen den 11 december 2019 
klockan 13:30-16:37. Ajournering klockan 14:41-15:03.  

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) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Ann-Sofie Birgersson (C) tjänstgörande ersättare för Anna-Lena Gustafsson 
(KD) 
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 kommunledningsförvaltningen 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning §§ 123-125 

Övriga närvarande Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund §§ 123-140 
Weronica Adamsson facklig representant Lärarförbundet  

Justerare Margareta Schlee  

Justeringens plats och tid Trasten Åseda 2019-12-18 klockan 13:00.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 123-142 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-12-19 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-01-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten Åseda 
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§ 123 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Följande ärenden läggs till på dagordning; Val av justerare, dnr 2019-000261 
och Information om Uppvidinge gymnasieskola, dnr 2019-000180. I övrigt 
godkänns dagordningen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att Val av justerare och Information om 
Uppvidinge gymnasieskola läggs till på dagordningen.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.      
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§ 124 Dnr 2019-000261  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Välja Margareta Schlee (M) som justerare.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar välja Ann-Sofie Birgersson (C) som justerare.  

Birger Johansson (S) yrkar välja Margareta Schlee (M) som justerare.      

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

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

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

Votering begärd.  

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden fattat 
beslut i enlighet med Birger Johanssons (S) yrkande.      

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att JA-röst innebär bifall till Birger Johanssons (S) 
yrkande och NEJ-röst innebär bifall till Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  
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§ 125 Dnr 2019-000010  

Information från rektor för Uppvidinge gymnasieskola 
och komvux 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola och komvux informerar barn- och 
utbildningsnämnden om följande:  

• Uppvidinge gymnasieskola 

o organisation 

o antal elever 

o personal 

o oro bland elever och personal 

• vuxenutbildningen 

o organisation 

o antal elever 

o personal 

o framtiden för vuxenutbildningen och SFI 

• utmaningar     

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 126 Dnr 2019-000075  

Rapportering från gymnasieutskottet 

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

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

• oro bland elever och personal 

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• skolinspektionen  

• framtiden för vuxenutbildning och SFI 

• sammanträdestider för år 2020 
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§ 127 Dnr 2018-000172  

Resursfördelningssystem Uppvidinge kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet barn- och 
utbildningsförvaltningens utredning alternativ två. 

Alternativ två innebär att grundpengen är 90 % av elevpengen och 
resterande 10 % av elevpengen fördelas baserat på socioekonomiska 
faktorer samt skolans storlek enligt underlag i bilaga.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018 § 90 att införa en 
socioekonomisk resursfördelningsmodell inom grundskolan med start 
januari 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att under 
2019 utarbeta en ny resursfördelningsmodell utifrån fler socioekonomiska 
faktorer som barn- och utbildningsnämnden får ta ställning till under 2019.  

I Skollagens första kapitel §4, §8 står det tydligt att huvudmannen skall ta 
hänsyn till barnets förutsättningar och att det skall råda likvärdighet inom 
skolans område. I kapitel 2 §9 förtydligas detta med att resurserna skall 
fördelas så att likvärdighet uppnås. Vad som anses vara förutsättningar är 
dock inte tydligt framskrivet i lagen. Förvaltningen har bett SCB att ta fram 
index för skolornas socioekonomiska förutsättningar som grund för 
beräkning och värdering av de olika skolornas förutsättningar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. Resursfördelningen innebär att den 
budgeterade ramen för grundskolans elevpeng delas ut enligt modellen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.      
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Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2019-11-27 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-11-07 § 90 
Bildspel presentation 
Barn och utbildningsförvaltningens utredning 
Protokoll MBL lokal förhandling § 11 2019-12-04   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(27) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 128 Dnr 2019-000235  

Beslutsattestantförteckning för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Fastställa barn – och utbildningsnämndens beslutsattestantförteckning för 
2019. 

Delegera till ekonom Lovisa Nilsson att löpande under året vid behov göra 
förändringar i beslutsattestantförteckningen.      

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-
16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 
beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. 
Nämnden utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar inom sitt 
område. Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska 
transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta 
avseende bland annat prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, 
bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Attestregeln är att ingen ensam 
ska hantera en ekonomisk transaktion. 

Förändringar under löpande år i barn- och utbildningsnämndens 
beslutsattestantförteckning föreslås delegeras till ekonom Lovisa Nilsson.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till beslut.     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsattestantförteckning för 2020     
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Beslutet skickas till 
Lönenämnden HUL 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Revisorerna 
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§ 129 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  

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

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen har försämrats med 100 tusen kronor mot föregående månad. 
Förskolan har förbättrats med 100 tusen kronor på grund av lägre 
personalkostnader.  Kostnaderna inom fritidsverksamheten har ökat med 
100 tusen kronor på grund av ökade kostnader för köp av platser och 
material. Inom grundskolan har kostnaderna på luncher och vaktmästeri 
minskat med 300 tusen kronor. Personalkostnaderna och materialinköp har 
ökat med 650 tusen kronor på gymnasiet. Prognosen för vuxenutbildningen 
har blivit 300 tusen kronor bättre vilket beror på ökade intäkter från 
statsbidrag.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-12-03 
Ekonomisk rapport, 2019-12-03 
Bilaga, ekonomisk rapport, 2019-12-03    

Beslutet skickas till 
Ekonom 
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§ 130 Dnr 2019-000217  

Bidrag till fristående förskola och fritidshem 2020 - 
Föräldrakooperativet Familjelyckan Åseda 

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 förskola 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 och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i 
Åseda 
Bidrag till fristående fritidshem 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i 
Åseda 
Utjämningsbidrag 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i Åseda    

Beslutet skickas till 
Föräldrakooperativet Familjelyckan i Åseda 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(27) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 131 Dnr 2019-000218  

Bidrag till fristående förskola och fritidshem 2020 - 
Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 

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 förskola 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 och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i 
Lenhovda 
Bidrag till fristående fritidshem 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i 
Lenhovda 
Utjämningsbidrag 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda   

Beslutet skickas till 
Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 
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§ 132 Dnr 2019-000219  

Bidrag till fristående förskola 2020 - 
Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult 

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 förskola 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 och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult   

Beslutet skickas till 
Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult 
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§ 133 Dnr 2019-000224  

Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - Procivitas 
privata gymnasium i Växjö 

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

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag för vårterminen 2020 till fristående gymnasieskola 
utifrån kommunens budget för vårterminen 2020 i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2020, Procivitas privata gymnasium i 
Växjö    

Beslutet skickas till 
Procivitas privata gymnasium i Växjö  
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§ 134 Dnr 2019-000225  

Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - Växjö Fria 
gymnasium 

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

Sammanfattning av ärendet 
En beräkning av bidrag för vårterminen 2020 till fristående gymnasieskola 
utifrån kommunens budget för vårterminen 2020 i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 
Bidrag till fristående gymnasieskola 2020, Växjö Fria gymnasium   

Beslutet skickas till 
Växjö Fria gymnasium  
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§ 135 Dnr 2019-000202  

Systematiskt kvalitetsarbete 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 
2018–2019 systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen och svenska för invandrare.  

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, 
analyserar, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs 
för att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det är 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 har 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 huvudmannens bedömning som följs av enhetens beskrivning. 
Till denna nämnd finns gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska 
för invandrare färdigsammanställd.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-11-17. 
Sammanställning av gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete 
Sammanställning av vuxenutbildningen och utbildningen svenska för 
invandares systematiska kvalitetsarbete   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 136 Dnr 2019-000234  

Sammanträdesplan för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdesplan för år 2020 för 
barn- och utbildningsnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 
Av arbetsordningen för styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun 
framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om 
sammanträdestider för år 2020.  

Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2020 sammanträda på 
följande datum:  

12 februari 9 september 

11 mars 14 oktober 

15 april 11 november 

13 maj 9 december  

9 juni  

   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-11-05 
Sammanträdesplan för år 2020 barn- och utbildningsnämnden    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 137 Dnr 2019-000233  

Intern kontroll för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och 
utbildningsnämnden fattar beslut gällande internkontrollplan 2020. 
Internkontroll skall göras på fyra olika områden där ett till tre är befintliga 
men att fyran är ny. 

• Stöd för elever med hög frånvaro 

• Obehöriga som vistas på skolområdet 

• Olaga hot mot elever och lärare 

• Personalens arbetsmiljö i allmänhet men i synnerhet 
korttidssjukfrånvaron  

Förslag till beslut är således att internkontrollplan för 2020 omfattar fyra 
olika områden och att dessa utvärderas och redovisa till nämnden i april 
samt i oktober.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppgift att se över 
internkontrollplanen samt ge förslag på eventuella förändringar. 
Förvaltningen har tillsammans med skolledarna sett över den befintliga 
kontrollplanen och föreslår att ytterligare ett område läggs till planen – 
personalens arbetsmiljö med särskilt fokus på korttidsfrånvaron. I 
arbetsmiljöarbetet har det under 2019 förts fram att korttidsfrånvaron på 
vissa enheter är problematisk då det under perioder är mycket svårt att få 
fram vikarier. Att sätta fokus på detta i syfte att utröna om den upplevda 
situationen finns och ta fram underlag för att söka orsaker och sedan 
åtgärder bör därför vara mycket önskvärt. Under senare delen av 2019 
införs ett nytt system för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
SARA och tidigare under året har ett system för att rapportera och arbete 
med arbetsskador och tillbud LISA införts på initiativ av 
personalavdelningen vilket förbättra våra möjligheter att följa upp 
situationen på våra enheter.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser direkt av kontrollplanen.   
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    

Beslutet skickas till 
Barn och utbildningsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
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§ 138 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:  

• Skolinspektionen på besök, återföring av gymnasiets nya beslut, 
återbesök från huvudmannanivå 

• verksamhetsdialoger  

• utvecklingsfrågor  

• nationella prov    

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 139 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 

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

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

1.  Ny boendeform inom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), socialnämnden 2019 § 165 

2. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation, kommunstyrelsen 
§227 

3. Ekonomisk rapport 2019, kommunstyrelsen § 256 

4. Uppvidinge gymnasieskola, kommunstyrelsen 2019 § 221 

5. Implementering av agenda 2030 i Uppvidinge kommun, 
kommunstyrelsen 2019 § 226 

6. Uppvidinge gymnasieskola, kommunfullmäktige 2019 § 172 

7. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, kommunfullmäktige 2019 § 
174 

8. Avveckling av kulturskolan, kommunstyrelsen 2019 § 282 

9. Avveckling av förskolan Uven, kommunstyrelsen 2019 § 281 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-11-25    
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§ 140 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 oktober till och 
med 10 december. Vårt nya digitala system, Draftit KB Process har kommit 
igång och varit i bruk sen den 26 oktober. Rektorer och kuratorer har fått en 
grundlig utbildning, de har i sin tur utbildat personalen hur de upprättar en 
anmälan. Huvudmannen får en god inblick från att anmälan inkommer och 
genom hela utredningen.  

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 och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare 
Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 
dagsaktuell sammanställning.     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 141 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  
A.1.9 Stängningsdagar för vårterminen 2020 för 

fritidshem i Uppvidinge kommun 
2019-11-06 2019-000237 

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Lessebo 
kommun 

2019-09-30  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Lessebo 
kommun 

2019-09-30  

A.2.4 Beviljat avtal gällande interkommunal 
ersättning med Lessebo kommun 

2019-10-26  

A.1.4 Beviljat avtal med Vetlanda kommun gällande 
interkommunal elev i förskolan 

2019-09-10  

     

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut december     
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§ 142 Dnr 2019-000180  

Information om Uppvidinge gymnasieskola 

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

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet initierades ett ärende gällande hur arbetet fortskrider 
efter kommunfullmäktige tagit beslut om avveckling av de nationella 
programmen på Uppvidinge gymnasieskola.  

Förvaltningschef informerar om följande:   

• kontakt med andra huvudmän  

• Uppvidinge gymnasieskolas egna arbete i processen med rektor, 
studie- och yrkesvägledares och lärarnas roll   
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