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Datum

2019-02-25
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fanni Nilsson,
fanni.nilsson@uppvidinge.se

Barn- och utbildningsnämnden
kallas härmed till sammanträde måndagen den 11 mars 2019 klockan 09:00
i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden:
OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas
klockan 08:30 på Björkåkra förskola i Åseda för en visning av förskolan.


Upprop



Val av justerare

Ärende

Anteckningar

1.

Godkännande av dagordning
Dnr 13226

2.

Information från förskolechef norra
förskoleområdet till barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2019-000010

Förskolechef Ann Axelsson
presenterar på sammanträdet.

3.

Bokslut år 2018
Dnr 2019-000024

./.

4.

Ekonomisk rapport
Dnr 2019-000012

Underlag distribueras den 8 mars.

5.

Resultatredovisning höstterminen 2018
årskurs 6-9
Dnr 2019-000025

./. Underlag distribueras den 1 mars.

6.

Ansökan om utdömande av vite på
Uppvidinge gymnasieskola
Dnr 2017-000191

./.

7.

Arbetsbeskrivning för barn- och
utbildningsnämndens gymnasieutskott
Dnr 2019-000033

./.

8.

Studiero och trygghet på Uppvidinge
gymnasieskola
Dnr 2019-000030

./.

Uppvidinge kommun

Datum

Sida

2019-02-25

2(2)

Ärende

Anteckningar

9.

./.

Meddelanden
Dnr 2019-000013

10. Verksamhetsrapport
Dnr 2019-000011

Presenteras på sammanträdet.

11. Återrapportering av delegationsbeslut
Dnr 2019-000009

./.

12. Återrapportering av kränkande behandling
Dnr 2019-000026

./.

Jan Wernström
Ordförande

Fanni Nilsson
Förvaltningskoordinator
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Referens

2019-02-20

BUN 2019-000024

Bokslut 2018
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar en negativ
budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor. Det har varit stora kostnader för
inhyrd personal och personalavveckling inom förvaltningsgemensam
verksamhet. Kostnaden för köp av utbildning för gymnasieelever blev
betydligt högre än budgeterat. I delårsbokslutet prognostiserades ett
överskott på 300 tusen kronor. Kostnaden för köp av platser i andra
kommuner och i fristående verksamheter blev högre än förväntat.
Återbetalning av ett statsbidrag gjorde att intäkterna blev lägre än
prognostiserat. Intäkterna från statsbidrag för vuxenutbildningen och
svenska för invandrare blev lägre vilket gjorde att resultaten för dessa
verksamheter blev sämre än förväntat.
Verksamhetsmålen för barn- och utbildningsnämnden ändrades inför 2018
från 13 till 8 mål. Sex av dessa går att utvärdera i dagsläget varav två
uppnås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-02-20
Bokslut, barn- och utbildningsnämnden år 2018
Måluppfyllelse, barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Lovisa Nilsson

Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
lovisa.jonsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Lovisa Nilsson LOJN

BOKSLUT 2018
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Ordförande:
Torbjörn Gustafsson
Tf. Förvaltningschef:
Niclas Bjälkenborn
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det
offentliga skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav
skollagen är den viktigaste, förordningar, läroplaner, allmänna råd, m. fl. nationella
styrdokument.
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola,
fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE
Allmänt
Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har ändrats inför 2018 från 13 till
8 mål. Sex av dessa går att utvärdera i dagsläget varav två uppnås. Arbete med att
förbättra måluppfyllelsen pågår. Det är angeläget att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå, som på huvudmannanivå, så att det
systematiska kvalitetsarbetet bättre överensstämmer med skolverkets allmänna råd.
Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att kunna fatta
välgrundade beslut om verksamheten utveckling, så att bättre förutsättningar ges för
varje elev skall kunna uppnå de mål som de nationella styrdokumenten anger. Ett
gott systematiskt kvalitetsarbete har även betydelse för att verksamheterna skall
kunna bedrivas med de krav målet för god ekonomisk hushållning ställer. Arbetet
behöver särskilt inriktas på att mer fokuserat utveckla det arbete som har bäring på
de nationella målen.
Orosmoment för verksamheten är de föreläggande om vite som ligger på tre olika
verksamheter samt på huvudmannanivå. Synpunkterna berör bland annat brister i
utredningar på stöd och insatser, kompetensbrister gällande system och rutiner och
det systematiska kvalitetsarbetet. På gymnasiet finns det vid rapportens skrivande
två viten och en rad synpunkter inom såväl undervisning, ledning och

administration. En plan är framtagen och i maj lämnas svar återigen in till
Skolinspektionen.
Den interna kontrollplanen omfattar samma områden som föregående år, eftersom
dessa är angelägna att ständigt ha uppmärksamhet på. Arbetet fortlöper på
sedvanligt sätt i enlighet med tidsplanen.
Verksamheten Svenska för invandrare i Åseda har flyttat till andra lokaler för att få
bättre utrymme. För de äldre eleverna på särskolan bedrivs undervisningen från
höstterminen på Älghultskolan. Projektering av om- och tillbyggnation av
grundskolans lokaler i Åseda pågår. Inom förskolan i Åseda börjar det bli trångt igen,
trots den nya förskolan som startades under våren 2017, därför kommer en modul för
en avdelning att hyras in i början av 2019.
Under augusti tog kommunen över en förskola och ett fritidshem från extern regi.

VERKSAMHETENS OMFATTNING
Det totala elevantalet, inklusive asylelever, från F-klass till årskurs 9 är 1 068 elever.
En minskning med 15 elever mot föregående år. Antalet asylelever har minskat med
24 elever. Inom förskoleverksamheten i egen regi har barnantalet ökat från 385 till 443
barn i jämförelse mot föregående år. Under augusti månad tog kommunen över en
förskola från extern regi med 28 barn.
Antalet elever på Uppvidinge gymnasieskola är 136. Det är en ökning med tre elever
sedan höstterminen 2017. Glädjande är den goda elevsituationen vid vård- och
omsorgsprogrammets olika inriktningar. Naturvetenskapsprogrammet har nu tio
nya elever. Komvux är idag nästan lika stort som ungdomsgymnasiet och
lärlingsinriktningen utvecklas positivt.
På Uppvidinge grundsärskola har elevantalet minskat med tre elever jämfört med
föregående år. Under höstterminen 2018 är det 15 elever inskrivna.
I kulturskolans verksamhet deltar 175 elever inom den avgiftsbelagda
undervisningen utanför skoltid. Tillsammans med undervisningen på skoltid når
kulturskolan cirka 500 elever.
PERSONAL
Nämnden har fortsatt arbetet med åtgärder för att kommunen skall vara attraktiv
som arbetsgivare med goda möjligheter att rekrytera behörig och
legitimerad personal.

De flesta av de personalkategorier som behövs i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter kan betraktas som bristyrken. Inför läsåret 2018/2019 har det trots detta
varit möjligt att rekrytera personal till grundorganisationen för undervisningen.
Däremot finns det fortfarande utrymme inom den ram, som utgörs av budget och
riktade statsbidrag, att rekrytera specialistfunktioner såsom specialpedagoger,
speciallärare, skollogoped, skolläkare och skolpsykolog.
Det har funnits svårigheter i att rekrytera personal till de nya verksamheterna som
kommunen tog över från extern regi.
Ledningsorganisationen har förändrats påtagligt med nyrekrytering och inhyrd
personal. I dagsläget finns det en visstids anställd inom organisationen.
Vid höstterminstarten hölls en föreläsning om dataskyddsförordningen riktad mot
skolan för all personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

EKONOMISK REDOGÖRELSE
Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2,3
miljoner kronor.
Redovisning per verksamhetsområde

Driftsredovisning, tkr
Politisk verksamhet
Kulturskola
Förvaltningsgemensam verksamhet
Förskola
F-klass och fritidsverksamhet
Grundskola
Gymnasium
Därav : IKE

Vuxenutbildning
SFI
Asylverksamhet
Totalt

Budget
2018
744
3 386
15 768
46 705
10 573
99 505
44 613

Utfall
Avvikelse
2018
2018
584
160
3 240
146
18 554
-2 786
45 667
1 039
10 210
363
98 289
1 215
46 263
-1 651

27 992

28 836

-844

5 171
1 170
0
227 635

3 459
3 636
7
229 909

1 712
-2 466
-7
-2 274

Den förvaltningsgemensamma verksamheten redovisar ett underskott på 2,8 miljoner
kronor. Det har varit stora kostnader för inhyrd personal och personalavveckling
men även för IT- och datastöd. Återbetalning av ett statsbidrag har gjorts på 800 tusen

kronor. Under hösten erhölls intäkter på 3 miljoner kronor för återsökning av
kostnader för hyra av moduler. Dessa intäkter var inte uppbokade innan.
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1 miljon kronor, till stor del
beroende på färre antal barn i förskola i extern regi än budgeterat. Under året
övertog kommunen en förskola från privat regi vilket medförde att intäkterna från
barnomsorgsavgifterna översteg budget.
Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor till följd av
lägre kostnader för skolskjutsar och att det finns vakanser inom elevhälsan.
Kommunens egna grundskolor tillsammans med grundsärskolan gör ett negativt
resultat på totalt 1,2 miljoner kronor vilket främst beror på för höga
personalkostnader.
Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 1,7 miljoner kronor, varav köp
av utbildning i extern regi står för hälften av underskottet. Inom den egna
verksamheten är det för höga kostnader på material och diverse förbrukning samt
kostnader för transporter som har orsakat överskridandet. Vuxenutbildningen
redovisar ett överskott på 1,7 miljoner kronor, statsbidrag för Yrkesvux är en av
förklaringarna samt att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat då det
samkörs med gymnasiet. SFI verksamheten redovisar ett underskott på 2,5 miljoner
kronor till följd av ökade personalkostnader men även minskade statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden total, intäkter och kostnader
(Tkr)
Intäkter

Utfall
2017

budget
2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Förändring
2017-2018

-50 796

-31 604

-49 902

18 298

894

48 191

45 936

48 230

-2 294

39

152 462

144 676

160 485

-15 809

8 023

Kapitalkostnader

5 637

6 818

6 127

691

490

Övriga kostnader
Netto

63 307
218 801

61 809
227 635

64 969
229 909

-3 160
-2 274

1 662
11 108

Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl
kostnad för inhyrd personal

Nettokostnaden har ökat med 11,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 5 procent.
I förhållande till föregående år har intäkterna minskat med 900 tusen kronor, 1,8
procent. Bidragen för olika typer av satsningar från Skolverket har ökat från 19,3 till
20,8 miljoner kronor. Intäkterna från Migrationsverket har minskat med 2,3 miljoner
kronor till följd av färre antal asylbarn. Försäljning av platser till andra kommuner

och fristående verksamheter har ökat med 1,1 miljoner kronor, antalet elever från
andra kommuner har ökat på gymnasiet.
Kostnaderna har i förhållande till föregående år ökat med 10 miljoner kronor, 3,8
procent. Personalkostnaderna tillsammans med kostnad för inhyrd personal har ökat
med 8 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,3 procent. En stor post är
personalavveckling och att det har varit tjänster inom ledningsfunktioner som ersatts
tillfälligt med inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 1,4
miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat med 2,3 miljoner kronor, 2,6 procent.
I delårsbokslutet prognostiserades ett överskott på 300 tusen kronor. Kostnaden för
köp av platser i andra kommuner och i fristående verksamheter blev högre än
förväntat. Återbetalning av ett statsbidrag gjorde att intäkterna blev lägre än
prognostiserat. Intäkterna från statsbidrag för vuxenutbildningen och svenska för
invandrare blev lägre vilket gjorde att resultaten för dessa verksamheter blev sämre
än förväntat.

FRAMTIDSFRÅGOR









Arbetet med att ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan är överordnat
allt annat. Därför är fortsatt intensivt arbete med att se till att systemet för att
ge alla elever, som är i behov av det, extra anpassningar och särskilt stöd, i
enlighet med skolförfattningens krav, av största vikt. En viktig del i detta
arbete är att se till att alla grundskoleenheter får tillgång till specialpedagog,
vilket är nödvändigt för att rektorerna skall kunna fatta välgrundade beslut
om stöd till eleverna.
Arbetet har fortsatt med att öka attraktiviteten för Uppvidinge gymnasieskola.
För att ge ännu fler barn och unga möjlighet till kulturupplevelser, kulturellt
skapande och uttryck samt även för att stärka arbete och måluppfyllelse inom
förskola, grundskola och gymnasieskola, skall kulturskolans arbete fortsätta
att utvecklas.
Förväntade elevtalsförändringar framför allt i förskoleåldrar vid
färdigställande av nybyggda/ renoverade lägenheter i Åseda måste mötas
med utbyggd välfärd.
Ett utredningsarbete är påbörjat på såväl förvaltningsnivån som enhetsnivå
för att möta de nya utmaningar som finns i skolan.

Måluppfyllelse Barn- och utbildningsnämnden
Kostnadseffektiv verksamhet
Mål
Måluppfyllelse
Personaltätheten i
Kan inte utvärderas
verksamheterna ska vara i nivå
med riksgenomsnittet.

Kommentar & åtgärd
Uppgifter på riksnivå publiceras i
mars vilket gör att det inte går att
göra någon bedömning av
måluppfyllelse.

Kvalitet
Mål
Andelen elever som uppnår
godkänt resultat på nationella
prov i årskurs 3 ska lägst motsvara
riksgenomsnittet.

Måluppfyllelse
Uppnått

Kommentar & åtgärd
Genomsnittet i riket är 69 procent
och i kommunen 78, vilket placerar
oss i den högsta fjärdedelen av
Sveriges kommuner.

Andelen elever som uppnår
godkänt resultat på nationella
prov i årskurs 6 ska lägst motsvara
riksgenomsnittet.

Ej uppnått

Målet uppnås inte för något av de
utvärderade ämnesområdena,
engelska, matematik samt svenska.
Andelen för kommunens elever är
82 procent i matematik, 79 procent i
svenska och 81 procent i engelska.
Motsvarande värden för riket är 89,
90 respektive 90 procent.
Barn- och utbildningsförvaltningen
har påbörjat ett större analysarbete
där eleverna följs upp över tid. En
analys av höstens resultat är under
arbete och kommer att redovisas i
februari.

Andelen elever (exklusive
nyanlända) som efter
grundskoleutbildning är behöriga
till nationellt program i
gymnasieskolan ska lägst
motsvara riksgenomsnittet.

Ej uppnått

Andelen av Uppvidinge kommun
bokförda elever som två år efter
avslutad gymnasieutbildning
studerar eller har arbete ska lägst
motsvara riksgenomsnittet.

Kan inte utvärderas

Andelen elever med behörighet till
gymnasieskolan i Uppvidinge är
85,3 procent, medan den i riket
uppgår till 87,9 procent.
Ett analysarbete har påbörjats och
förväntas vara klart i februari 2019.
Ingen nationell statistisk finns
tillgänglig vid tiden för
rapporteringen.

Personal – attraktiv arbetsgivare
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar & åtgärd

Sjukfrånvaron ska vara i nivå
med de kommungemensamma
personalmålen, det vill säga max
5 procent av arbetad tid.

Ej uppnått

Sjukfrånvaron är 6,83 procent och
har ökat med 1,23 procentenheter
sedan föregående år.

Genomförd kompetensutveckling
ska motsvara minst 1 procent av
den totala personalbudgeten.

Ej uppnått

Ett analysarbete har påbörjats för att
undersöka orsaker till den ökade
sjukfrånvaron inom förvaltningen.

Medborgarnytta – nöjda invånare
Mål
Måluppfyllelse
Plats på förskola i önskad tätort
Uppnått
ska erhållas inom tre månader
från önskat placeringsdatum.

Kompetensutvecklingsbudgeten
uppgick för enheterna till cirka 0,5
procent.
Kommentar
Förskoleplats har kunnat erbjudas
inom tre månader.
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Information om resultatredovisning höstterminen 2018
årskurs 6-9
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hösterminens betyg för årskurserna 6-9 redovisas.
För årskurs 9 finns det statistik över alla elever, men även statistik som visar
med och utan nyanländas betyg. För årskurs 6 och 9 finns jämförelse med
värden för riket, motsvarande finns inte att tillgå för årskurs 7 och 8. För
årskurs 7 och 8 finns det statistik för hur deras behörighet för gymnasiet
skulle sett ut om det vore aktuellt. I alla sammanställningar finns det
jämförelse mellan könen.

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

Utvecklingsledare
Katja Schönbeck

Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
katja.schonbeck@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Katja Schönbeck UPPKASC01
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Information om utdömande av vite för Uppvidinge
gymnasieskola
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 31
maj 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Uppvidinge
gymnasieskola. Skolinspektionen har yrkat att Förvaltningsrätten dömer ut
vite gällande gymnasieskolan på 300 000 kronor då Uppvidige kommun ej
lyckats avhjälpa de brister som Skolinspektionen påpekat.
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppfattningen att vi inte har skäl att
bestrida Skolinspektionens uppfattning gällande vårt arbete. Ett
förbättringsarbete har påbörjats men alla brister har inte blivit avhjälpta.
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 600 000 kronor senast den 22
maj 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Ekonomiska konsekvenser
Vitet belastar Uppvidinge gymnasieskolas budget för år 2019.

Underlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-25
Ansökan om utdömande av vite, Skolinspektionen

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Förvaltningschef
Niclas Bjälkenborn

Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Fanni Nilsson FANIUK
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Arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott
Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till
beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer arbetsbeskrivning för barn- och
utbildningsnämndens gymnasieutskott.

Sammanfattning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 2019 togs beslut
om att förlänga uppdraget för barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott till och med 2022-12-31. Barn- och utbildningsnämndens
presidium vill fastställa arbetsbeskrivning för utskottet.
Förslag till arbetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts syfte är att vara ett
lyssnade och rådgivande organ till Uppvidinge gymnasieskola.
§ 1 Gymnasieutskottet består av 3 ledamöter och en ersättare som utses av
barn- och utbildningsnämnden.
§2 Barn- och utbildningsnämnden utser ordförande i gymnasieutskottet.
§3 Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen ingår i
gymnasieutskottet.
§4 Gymnasieutskottet är barn- och utbildningsnämndens organ för att följa
upp verksamheten vid Uppvidinge gymnasieskola.
§5 Gymnasieutskottet rapporterar till Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-22
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
· www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Niclas Bjälkenborn NIBJUK

Datum

Uppvidinge kommun

2019-02-22

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola

Förvaltningschef
Niclas Bjälkenborn
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Studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola
Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till
beslut
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott behandlar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari initierades ett
ärende på dagordningen gällande studiero och trygghet på Uppvidinge
gymnasieskola. På sammanträdet diskuterades det att en ökad
vuxennärvaro borde främja en ökad måluppfyllelse av studiero och att
eleverna känner sig sedda under sin skoldag. På sammanträdet
diskuterades det att en ökad vuxennärvaro, exempelvis införandet av
pedagogisk måltid, borde främja ökad måluppfyllele av studiero och
trygghet på skolan.
Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn- och
utbildningsnämndens gymnasieutskott behandlar ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Införandet av pedagogisk måltid borde bli kostnadsneutralt då man på sikt
bör kunna minska kostnader för väktare på skolan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-02-14 § 14
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-02-25

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

Förvaltningskoordinator
Fanni Nilsson
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Fanni Nilsson FANIUK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-14
Fel! Dokumentvariabel saknas.

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-02-25

BUN 2019-000013

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden
1. Projektering för lokalprojekt för Åsedaskolan F-6, Kommunstyrelsen 2019
§ 16
2. Förslag till förvärv av den före detta banklokalen i Lenhovda,
Kommunstyrelsen 2019 § 18
3. Tillsättning förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen,
Kommunstyrelsen 2019 § 7

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och
utbildningsförvaltningen.

Underlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-02-25

Förvaltningskoordinator
Fanni Nilsson
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Återrapportering av delegationsbeslut
BUN 2019-000009

Delegat
Ärende
E.13
E.13

Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn
Delegeringsbeslut
Datum
Svar gällande överlämnande av anmälan
Uppvidinge gymnasieskola
Svar gällande komplettering i ärende gällande
Uppvidinge grundsärskola

2019-02-08
2018-02-25

Dnr
2018-000151

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Referens

2019-02-13

BUN 2019-000026

Återrapportering av kränkande behandling
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av
kränkande behandling.

Sammanfattning av ärendet
En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande
behandling som inkommit från förskolor och skolor under decemberfebruari.
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).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-02-14.
Sammanställning av kränkande behandling december-februari.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen.

Utvecklingsledare
Katja Schönbeck
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