
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Storasjö, Åseda, onsdagen den 15 augusti 2018 kl. 13:43-18:03. Ajournering kl. 
14:54-15:13. 

Beslutande Torbjörn Gustafsson (C), Ordförande 
Peter Skog Lindman (S), vice ordförande 
Sophie Palm (C) 
Annicha Wiktorsson-Önnered (C) tjänstgörande ersättare för Isac Gillsjö (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Peter Danielsson (S) 
Marie Hammarström (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 §§ 61-69 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Mona B Klöfver enhetschef Kulturskolan §§ 61-62 
Yvonne Petersson verksamhetschef Elevhälsan § 63 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning §§ 64-65 
Lovisa Jonsson ekonom  

Övriga närvarande Carola Therner facklig representant Lärarförbundet 
Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund 

Justerare Peter Skog Lindman 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, måndagen den 20 augusti kl. 14:45. 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 61-76 
Fanni Nilsson 

Ordförande 
Torbjörn Gustafsson 

Justerare 
Peter Skog Lindman 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 61 Dnr 2018-000001  

Godkännande av dagordning  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Lägga till ärende om ledningsorganisation, diarienummer 2018-000145.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Lägga till ärende om ledningsorganisation.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.       
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§ 62 Dnr 2018-000126  

Kulturskolans verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att se över ändamålsenligheten för Kulturskolans undervisning i 
musik och bild, i termer av medel och lokaler.   

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolans enhetschef informerar barn- och utbildningsnämnden om 
verksamhetens följande områden: 

• musik 

• dans 

• drama 

• bild 

• personal 

• vision       

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förvaltningskoordinator, Fanni Nilsson    

Beslutet skickas till 
Mona B Klöfver enhetschef Kulturskolan 

Mikael Falk förvaltingschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 12824  

Information från verksamhetschef för Elevhälsan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschefen för elevhälsan informerar barn- och 
utbildningsnämnden om verksamhetens följande områden:  

• medicinskt ansvar 

• pedagogiskt ansvar 

• generellt riktade arbete 

• individuellt riktat arbete 

• elevhälsans organisation 

• mål och vision 

• främjande och förebyggande arbete     

Beslutet skickas till 
Yvonne Petersson verksamhetschef Elevhälsan 
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§ 64 Dnr 12823  

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektorn för SFI informerar barn- och utbildningsnämnden om 
verksamhetens organisation, ekonomi och lokaler.     

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola  
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§ 65 Dnr 2018-000117  

Utredning av gymnasieval 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet,  

att barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott följer upp ärendet och 
utför åtgärder.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens gymnasieutskott 2018 § 20 gav 
Uppvidinge gymnasieskolas rektor uppmaningen att utreda vilka 
utbildningar de elever, som inte går på kommunens gymnasieskola, går. 
Rektorn fick i uppdrag att redovisa de tre vanligaste utbildningarna, 
skolorna och orterna på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
15 augusti. 

De populäraste programmen som elever från Uppvidinge sökt inför läsåret 
2018/2019 är; samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga 
programmet, el och energiprogrammet samt fordon och 
transportprogrammet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet,  

att barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott följer upp ärendet och 
utför åtgärder.       

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 
Protokollsutdrag BUN GU 2018 § 20 

Tjänsteskrivelse, förvaltningskoordinator Fanni Nilsson, 2018-08-03    
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Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 66 Dnr 2018-000112  

Presentation av LIKA IT-tempen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet,  

att samtliga enhetschefer förväntas komma in med en analys av LIKA-it 
tempen.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt önskemål från barn- och utbildningsnämndens presidium redovisas 
hur LIKA IT-tempen används inom kommunens skolor och förskolor samt 
jämför med skolor och förskolor i Sverige.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet,  

att samtliga enhetschefer förväntas komma in med en analys av LIKA-it 
tempen.      

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, chef för Utveckling- och integrationsavdelningen Armend 
Aliu, 2018-08-07    

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2018-000113  

Analys av slutbetyg från huvudmannen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet,  

att komplettera analys av slutbetyg med samtliga klassers slutbetyg  
innehållandes analys och förslag till åtgärder.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt önskemål från barn- och utbildningsnämnden redovisas betygen från 
åk 9 vårterminen 2018. Det som redovisingen och beslutsunderlaget 
innehåller är följande: 

• genomsnittligt meritvärde inom kommunen 

• genomsnittligt meritvärde i skolan för alla elever  

• genomsnittligt meritvärde per kön 

• betyg i svenska, engelska, matematik 

• andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen per kön 

• andel (%) behöriga till gymnasiet   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet,  

att komplettera analys av slutbetyg med samtliga klassers slutbetyg  
innehållandes analys och förslag till åtgärder.      

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 
Analys av slutbetyg från huvudmannen 2018-08-07 

Tjänsteskrivelse, chef för Utveckling- och integrationsavdelningen Armend 
Aliu, 2018-08-07    
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Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 

Armend Aliu chef för Utveckling- och integrationsdavdelningen barn- och 
utbildningsförvaltningen 
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§ 68 Dnr 2018-000124  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegeringsordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att revidera Delegeringsordning 
för barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun i enlighet med 
beslutunderlag på sidan 7 och därmed delegera tillsyn av enskild förskola 
till förskolechefen för Björkåkra förskola samt att kommunchefen blir 
ersättare vid förfall av delegat för förvaltningschef.    

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att behörig beslutfattare alltid skall finnas tillgänglig, 
föreslås revidering av Delegeringsordning för barn- och 
utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun, i enlighet med sidan 5 i 
beslutsunderlaget.  

Revidering av Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden i 
Uppvidinge kommun föreslås även i enlighet med sidan 7 i 
beslutsunderlaget på grund utav det utökade södra förskoleområdet i 
Uppvidinge kommun.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämndens beslutar att 
revidera Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden i 
Uppvidinge kommun i enlighet med beslutunderlag på sidan 7 och därmed 
delegera tillsyn av enskild förskola till förskolechefen för Björkåkra förskola 
samt att kommunchefen blir ersättare vid förfall av delegat för 
förvaltningschef.     

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 
Delegeringsordning 2018-08-15 

Tjänsteskrivelse, förvaltningskoordinator Fanni Nilsson, 2018-08-03   

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
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Christer Lindberg kommunchef Uppvidinge kommun 
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§ 69 Dnr 2018-000002  

Aktuella elevtal  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden önskar få en redovisning av aktuella elevtal 
från barn- och utbildningsförvaltningen vid sammanträdet. Elevtalen är 
fördelade utifrån aktuella elevtal, asylelever samt fördelning över elever 
inom den egna verksamheten jämfört med elever från egna kommunen som 
går under en annan huvudman.   

Beslutsunderlag 
Aktuella elevtal 2018-08-07 

Tjänsteskrivelse, chef för Utveckling- och integrationsavdelningen Armend 
Aliu, 2018-08-07    

Beslutet skickas till 
Armend Aliu chef för Utveckling- och integrationsavdelningen barn- och 
utbildningsförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2018-000003  

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

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helår 2018 ligger oförändrad på nollresultat. Totalt sett är det 
ekonomiska läget i förhållande till riktvärdet per den 31 juli positivt med 2,4 
mnkr. Kostnaden för köpta platser under våren har inte varit lika stor som 
förväntat. Intäkterna från Migrationsverket har varit betydligt större under 
våren än de förväntas vara under resten av året. Det finns även outnyttjade 
budgetmedel som kommer att användas först under hösten. Rektorernas 
resultat på grundskolan i förhållande till riktvärdet per den 31 juli är -294 
tkr men förväntas göra ett minusresultat vid årets slut med - 1,2 mnkr. 
Detta beroende på att det behövs tillsättas mer personal till hösten på flera 
av skolorna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Jonsson, ekonom, 2018-08-07 

Ekonomisk rapport 2018-08-10    

Beslutet skickas till 
Lovisa Jonsson ekonom 
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§ 71 Dnr 2018-000141  

Jämförande analys av resursfördelningssystem i olika 
kommuner 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet och att ekonom återkommer till nästa möte med komplettering.    

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden önskade att få en jämförande analys av 
resursfördelningssystem i olika kommuner. I dagsläget är det endast en 
kommun som svarat. Återkommer med ärendet längre fram under hösten 
då det förhoppningsvis finns mer information att jämföra.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera 
informationen till protokollet och att ekonom återkommer till nästa möte 
med komplettering.      

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, 2018-08-07    

Beslutet skickas till 
Lovisa Jonsson ekonom 
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§ 72 Dnr 2018-000118  

Ledningsorganisationen för Lenhovdaskolan och 
Uppvidinge grundsärskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet och övriga två punkter i förvaltningens förslag till beslut 
återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för behandling.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2018 § 55 gav förvaltningschefen i uppdrag 
att förändra ledningsorganisationen vid Lenhovdaskolan och Uppvidinge 
grundsärskola. Förvaltningschefen fick även i uppdrag att avge rapport 
kring förändringen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
augusti.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Notera informationen till protokollet och övriga 
två punkter i förvaltningens förslag till beslut återremitteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen för behandling.       

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, förvaltningschef Mikael Falk, 2018-08-14  

Protokollsutdrag BUN 2018 § 55 

Ledningsorganisation för Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola, 
förvaltningschef Mikael Falk, 2018-08-14   

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Sara Klaéson rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 

Sten-Åke Domeij tf rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 
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§ 73 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 
ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 
som sedan beslutas i barn- och utbildningsnämnden i oktober. Förslaget 
skall beakta nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering 
samt administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. I 
avvaktan på utredning hanterar barn- och utbildningsnämndens presidium 
rekrytering av verksamhetschefer tillsammans med förvaltningschef.      

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti initierade 
ordförande för barn- och utbildningsnämnden ett nytt ärende på 
dagordningen gällande ledningsorganisation.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 
förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag som sedan beslutas i barn- 
och utbildningsnämnden i oktober. Förslaget skall beakta nuläge och 
framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 
administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. I avvaktan 
på utredning hanterar barn- och utbildningsnämndens presidium 
rekrytering av verksamhetschefer tillsammans med förvaltningschef.      

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

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 
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§ 74 Dnr 2018-000094  

Meddelanden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
1. Barnens bästa gäller i Kronobergs län Kommunstyrelsen 2018 § 84      

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2018-08-07      
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§ 75 Dnr 2018-000004  

Verksamhetsrapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet.       

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

• vakans på rektorsposten Åsedaskolan 7-9 

• biträdande rektor på gymnasieskolan 

• arbetsåret 2018/2019 började med en föreläsning om formativt 
lärande och bedömning 

• den 7 september påbörjas kompetensutveckling för all personal i 
fritidshem 

• utbildning av barnskötare till förskollärare 

• verksamheten Älghults förskola och fritidshem har påbörjats     

Beslutet skickas till 
Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 76 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 
utbilningsförvaltningens 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  
X.X Beviljad ansökan om skolgång i Uppvidinge 

kommun 
2018-04-16  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Uppvidinge 
kommun 

2018-04-16  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2018-05-15  
A.1.4 Ansökan om placering i Växjö kommuns 

förskola beviljas 
2018-05-15  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i Nybro kommun 2018-05-28  
B.1.1.a Förordning av Anna Andrén som förskolechef 

för Gläntans förskoleområde 
2018-05-30 2018-000115 

E.1 Beslut om vidaredelegation av förhandling 
enligt 11 § MBL av respektive enhets 
tjänstefördelning till respektive rektor, 
förskolechef, avdelningschef och enhetschef 

2018-06-07 2018-000119 

A.4.9 Beviljad överenskommelse om bidrag för 
enskild elev (gymnasiet)  

2018-06-18  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2018-06-18  
E.13 Redovisning i ärende till Barn- och elevombudet 2018-06-19  

 

Delegat Torbjörn Gustafsson ordförande 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.12 Inkomma med redovisning till Skolinspektionen 

gällande beslut för gymnasieskola med yrkes- 
och introduktionsprogram 

2018-05-24 2017-000191 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Gleerup 

2018-05-24 2018-000120 
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E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Komplementskolan 

2018-05-16 2018-000121 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Novasoftware  

2018-05-24 2018-000105 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
IST AB 

2018-05-16 2018-000116 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Netigate 

2018-06-05 2018-000122 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Teachiq AB 

2018-06-20 2018-000132 

E.12 Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Bonemash 

2018-06-05 2018-000133 

      

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 augusti      
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