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§ 4 Dnr 2018-000001  

Godkännande av dagordning  
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.      
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§ 5 Dnr 2018-000036  

Delgivning av föreläggande med vite på 
gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Caj Stigson, rektor på Uppvidinge gymnasieskola, redogör för hur arbetet 
fortskrider på gymnasieskolan gällande den rapport som Arbetsmiljöverket 
lämnat in gällande föreläggande med vite.      

Beslutsunderlag 
Rapport från Arbetsmiljöverket gällande föreläggande av vite      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 6 Dnr 2017-000191  

Information om Skolinspektionens beslut för 
Uppvidinge gymnasieskola 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
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 2017-12-20 § 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 
informerar Caj Stigson, rektor Uppvidinge gymnasieskola, och Lilian 
Varnander, ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola, om gymnasieskolans 
åtgärder de vidtagit utifrån Skolinspektionens rapport.      

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 utbildningsnämndens gymnasieutskott 
kan fatta beslut i enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut 
och finner barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott besluta så.      

Beslutsunderlag 
Protokoll efter regelbunden tillsyn Uppvidinge gymnasieskola 
Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Uppvidinge gymnasieskola 
Delredovisning 2018-02-28      



 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(7) 

Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
Peter Skog Lindman Ordförande barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott 
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§ 7 Dnr 2018-000056  

Ekonomi gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Caj Stigson, rektor Uppvidinge gymnasieskola, informerar om ekonomin på 
gymnasieskolan för år 2018.      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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