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Plats och tid Nottebäckskolan, Norrhult, onsdagen den 4 april 2018 kl. 13:30-17:14. 
Ajournering kl. 14:37-15:01.  

 Beslutande Torbjörn Gustafsson (C), Ordförande 
Peter Skog Lindman (S), 1:e vice ordförande 
Annicha Wiktorsson-Önnered (C) tjänstgörande ersättare för Sophie Palm (C)  
Johanna Habbe (C) tjänstgörande ersättare för Isac Gillsjö (C)   
Peter Danielsson (S) 
Jim Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Hammarström (S) §§ 27-37 
Matti Karlsson (S) 
Susanne Eriksson Andersson (V) 
Andreas Preschel (SD) 
Robert Fredriksson (SD) tjänstgörande ersättare för Kerstin Ljungkvist (SD)  
 

Tjänstepersoner Mikael Falk, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Armend Aliu, chef för Utvecklings- och integrationsavdelningen barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Jonsson, ekonom 
Wenche Hermansen, rektor Nottebäckskolan §§ 26-28 

 
Övriga närvarande 

 
Johanna Ekros, facklig representant Lärarnas Riksförbund 
Carola Therner, facklig representant Lärarförbundet 
 

Justerare Peter Skog Lindman 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, kl. 08:00 den 11 april 2018.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 26-37 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Torbjörn Gustafsson  

 Justerare 
  

 Peter Skog Lindman  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 
publiceras 2018-04-12 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2018-05-14 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 26 Dnr 2018-000001  

Godkännande av dagordning  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Lägga till ärende om Skolinspektionens beslut för Uppvidinge 
gymnasieskola, diarienummer 2017–000191, med beslutsunderlag från barn- 
och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde 2018 § 6.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S): Lägga till ärende om Skolinspektionens beslut för 
Uppvidinge gymnasieskola med beslutsunderlag från barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträden 2018 § 6.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.       
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§ 27 Dnr 12478  

Information från rektor för Nottebäckskolan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Wenche Hermansson ny rektor på Nottebäckskolan informerar barn- och 
utbildningsnämnden om följande ärenden:  

• vision för Nottebäckskolan 

• måluppfyllelse för samtliga årskurser      

Beslutet skickas till 
Wenche Hermansen rektor Nottebäckskolan 
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§ 28 Dnr 11989  

Föregående protokoll 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera information till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn och utbildningsförvaltningen 
informerar barn- och utbildningsnämnden om vad barn- och 
utbildningsförvaltningen utfört sedan sammanträdet i mars månad.       
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§ 29 Dnr 2018-000021  

Timplan 2018 för grundskolan och grundsärskolan  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Timplan för 
grundsärskolan i Uppvidinge kommun enligt beslutsunderlag att gälla 
fr.o.m. läsåret 2018/2019 samt att fastställa Timplan för grundskolan i 
Uppvidinge kommun enligt beslutsunderlag att gälla fr.o.m. läsåret 
2018/2019 med undantag från ämnet Elevens val som återremitteras. Barn- 
och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa vid nästkommande 
nämndsammanträde två förslag på fördelning i ämnet Elevens val.     

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018 § 19 att återremittera 
beslutsunderlaget för Timplan 2018 för grundsärskolan samt att korrigera 
beslutsunderlaget för Timplan 2018 för grundskolan.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
fastställa Timplan för grundsärskolan i Uppvidinge kommun enligt 
beslutsunderlag att gälla fr.o.m. läsåret 2018/2019 samt att fastställa 
Timplan för grundskolan i Uppvidinge kommun enligt beslutsunderlag att 
gälla fr.o.m. läsåret 2018/2019 med undantag från ämnet Elevens val som 
återremitteras. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
redovisa vid nästkommande nämndsammanträde två förslag på fördelning 
i ämnet Elevens val.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2018-03-21 
Protokollsutdrag BUN 2018 § 19 
Timplan 2018 för grundskolan och grundsärskolan 2018-04-04     
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Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Torbjörn Gustafsson Ordförande barn- och utbildningsnämnden 
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§ 30 Dnr 2018-000003  

Ekonomisk rapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Lovisa Jonsson avger ekonomisk rapport gällande barn- och 
utbildningsförvaltningens personalkostnader under januari-mars samt en 
rapport över totala kostnader under januari-mars på verksamhetsnivå men 
även på ansvarsnivå.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Notera informationen till protokollet.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Jonsson, ekonom, 2018-03-21 
Ekonomisk rapport 2018-03-28     

Beslutet skickas till 
Lovisa Jonsson ekonom 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 31 Dnr 2018-000047  

Skriftlig redogörelse för ekonomisk avvikelse februari 
månad 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium får i uppdrag att i samverkan 
med rektorn för Alstermoskolan gå igenom budgetförutsättningar för resten 
av läsåret. Utfallet av redovisningen presenteras på nästa 
nämndsammanträde.    

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2018 § 20 beslutade att de rektorer och 
förskolechefer som avviker mer än 35 tusen kronor i förhållande mot 
budget under februari månad, skriftligen ska redogöra för orsaker och 
åtgärder för nollresultat vid årets slut.  

Den skriftliga redogörelsen har inkommit från berörd rektor.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämndens presidium får i 
uppdrag att i samverkan med rektorn för Alstermoskolan gå igenom 
budgetförutsättningar för resten av läsåret. Utfallet av redovisningen 
presenteras på nästa nämndsammanträde.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-03-20 
Anledning till hög personalkostnad 2018-03-20 
Protokollsutdrag BUN 2018 § 20 
Ekonomisk uppföljning 2018-02-07     

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Jonsson ekonom 
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§ 32 Dnr 2018-000055  

Kostorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redovisningen ska kompletteras 
med uppgifter från övriga kommuner i Kronobergs län. Den kompletterade 
redovisningen ska skickas till Kommunstyrelsen med frågeställningen: Är 
kostnadsutvecklingen för kosten rimlig i Uppvidinge kommun?    

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden önskade att få en redogörelse över hur 
förändringen inom kostorganisationen har påverkat Barn- och 
utbildningsnämndens kostnader i verksamheterna.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
redovisningen ska kompletteras med uppgifter från övriga kommuner i 
Kronobergs län. Den kompletterade redovisningen ska skickas till 
Kommunstyrelsen med frågeställningen: Är kostnadsutvecklingen för 
kosten rimlig i Uppvidinge kommun?      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Jonsson, ekonom, 2018-03-20 
Kostorganisation 2018-03-28     

Beslutet skickas till 
Lovisa Jonsson ekonom 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2018-000042  

Motion gällande vuxenutbildning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt Förslag till 
yttrande.     

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att vuxnas 
yrkesutbildning bör ligga inom arbetsmarknadssektorn. Motionären yrkar 
att ren yrkesutbildning hanteras inom arbetsmarknad och inte inom 
skolutbildning.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.  

Förslag till yttrande 
I Uppvidinge kommun bedrivs kommunal vuxenutbildning och utbildning 
på ungdomsgymnasiet i nära samarbete, för att möjliggöra ett så 
ekonomiskt och kvalitativt genomförande av utbildningarna som möjligt. 
På vissa nationella gymnasieprogram är elevantalet mycket lågt. Genom att 
samarbete kan ske mellan ungdomsgymnasiet och den kommunala 
vuxenutbildningen, kan kostnaden per utbildningsplats hållas nere. 
Samtidigt ger samverkan mellan ungdomsgymnasiet och den kommunala 
vuxenutbildningen möjligheter till lägre kostnader även för 
vuxenutbildningen, genom möjligheten till samläsning. Om man väljer att 
separera ungdomsgymnasiets utbildningar från Yrkesvux, behöver därför 
de ekonomiska konsekvenserna hanteras, varför barn- och 
utbildningsnämnden vill påpeka nödvändigheten av att hantera frågan 
inom ramen för budgetarbetet för planperioden 2019 - 2021, om man väljer 
att genomföra separeringen som föreslås i motionen. 

Förslaget till beslut innebär att ärendet hanteras inom ramen för 
budgetarbetet för planperioden 2019-2021.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner nämnden besluta 
så.       
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2018-03-21 
Protokollsutdrag KS 2017 § 153 
Motion gällande vuxenutbildningen, Nya Moderaterna      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Torbjörn Gustafsson Ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Peter Skog Lindman vice ordförande barn- och utbildningsnämnden  
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 34 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i juni.     

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har under höstterminen 
2017, i samarbete med lokala BRÅ, säkerhets- och beredskapssamordnaren 
Charlott Åberg och polisen, genomfört två workshops på temat "säkerhet i 
skolan" samt "pågående dödligt våld". Arbetet kommer fortsätta, bland 
annat genom en studiedag den 23 april 2018 på temat "grovt våld i skolan", 
med all personal från barn- och utbildningsförvaltningen. I arbetet har 
hittills identifierats två risker för säkerheten på enheterna, nämligen 
avsaknaden på enheterna av elektroniska låssystem och intern 
kommunikationsutrustning, som medger snabb masskommunikation med 
all personal på respektive enhet på enheterna.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 124 fick barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2018 redovisa de uppdrag barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i ärendet långsiktig investeringsplan gällande 
säkerhet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde i juni.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-03-20 
Protokollsutdrag BUN 2017 § 124     

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 35 Dnr 2018-000004  

Verksamhetsrapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen informerar 
barn- och utbildningsnämnden om följande ärenden: 

• personalrekrytering 

• statsbidraget för likvärdighet i skolan 

• gymnasieskolan och Skolinspektionens föreläggande om vite. 
Rektorn på Uppvidinge gymnasieskola har fått följande uppdrag 
från förvaltningen: Att inkomma med en skriftlig rapport den 13 
april om vilka åtgärder som hittills har vidtagits med anledning av 
Skolinspektionens viteföreläggande. Rapporten ska vara 
strukturerad utifrån de olika kritikpunkterna i vitesföreläggandet. I 
redogörelsen skall för varje kritikpunkt anges om bristen är avhjälpt 
och vilka indikationer den bedömningen grundar sig på. I rapporten 
ska det även finnas en tidplan över åtgärder som fortfarande 
behöver göras, med angivande av ansvarig utförare, för att alla 
brister skall vara avhjälpta senast det datum som Skolinspektionen 
har ålagt kommunen.      

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 36 Dnr 2018-000005  

Anmälan av delegeringsbeslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.       

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: 

Delegat Mikael Falk förvaltningschef 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Avtal om interkommunal ersättning med 

Mörbylånga kommun  
2018-02-26  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 
 

2018-02-26  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 
 

2018-02-26  

E.13  Redovisning i ärende till Skolinspektionen 
 

2018-02-26  

E.13 Delredovisning i ärende till Skolinspektionen 
gällande Uppvidinge gymnasieskola 

2018-02-27 2017-000191 

E.13 Redovisning i ärende till Skolinspektionen 
gällande anmälan av Åsedaskolan 

2018-02-28  

E.13 Redovisning i ärende till Skolinspektionen 
 

2018-02-27  

E.13 Redovisning i ärende till Skolinspektionen 
gällande förskolorna i Uppvidinge kommun 

2018-03-05 2018-000025 

E.13 Komplettering i ärende till Skolinspektionen 
gällande Nottebäckskolan 

2018-03-05 2017-000079 

E.13 Redovisning i ärende till Skolinspektionen för 
säkerställande att grundsärskolans elever har 
tillgång till elevhälsan 

2018-03-06 2017-000079 

E.10 Bestridande av faktura till Växjö Fria 
gymnasium 

2018-03-09 2018-000045 

E.13 Redovisning till Skolinspektionen angående 
anmälan av Åsedaskolan 

2018-03-16  

E.13 Redovisning till Barn- och elevombudet 
gällande anmälan av kränkande behandling på 

2018-03-16  
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Alstermoskolan 

 

Delegat Yvonne Petersson verksamhetschef Elevhälsan 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.3.2 Omprövning av beslut: Mottagande i 

grundsärskolan 
2018-02-23  

 

Delegat Magnus Assarsson rektor Älghultskolan 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av Erik Karelius 2018-03-05  

 

Delegat Ann Axelsson förskolechef Björkåkra förskola 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av Magdalena Skog 2018-02-26  
B.1.1  Anställning av Magdalena Kyrö 2018-01-08  
B. 1.1 Anställning av Victoria Rydell,  

 
2018-02-26  

      

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

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut april     

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 37 Dnr 2017-000191  

Skolinspektionens beslut för Uppvidinge 
gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att uppmana ansvarig rektor vid Uppvidinge gymnasieskola att efter 
vederbörliga MBL-förhandlingar, skyndsamt, hyra in administrativ 
personal samt studie- och yrkesvägledare.      

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. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 114 tillsattes ett 
gymnasieutskott om 3 ledamöter som skall följa och stödja verksamhetens 
arbete med att åtgärda de anmärkningar som Skolinspektionen gjort på 
nuvarande verksamhet.  

På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde 2018 § 6 
fick ansvarig rektor vid Uppvidinge gymnasieskola uppmaningen att efter 
vederbörliga MBL-förhandlingar, skyndsamt, hyra in administrativ 
personal samt studie- och yrkesvägledare.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S): Att uppmana ansvarig rektor vid Uppvidinge 
gymnasieskola att efter vederbörliga MBL-förhandlingar, skyndsamt, hyra 
in administrativ personal samt studie- och yrkesvägledare.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN GU 2018 § 6      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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Peter Skog Lindman Ordförande barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott 
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