
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-26 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 11 mars 2020 klockan 13:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000005  

 

3.  Information från rektor för norra 

förskoleområdet 

Dnr 2020-000006  

Rektor norra förskoleområdet  

4.  Rapportering från gymnasieutskottet  

Dnr 2020-000008  

Vice ordförande 

5.  Betygssammanställning i grundskolan efter 

höstterminen 2019 

Dnr 2020-000020  

./. 

6.  Ekonomisk uppföljning för år 2020 

Dnr 2020-000012  

Underlag distribueras innan 

sammanträdet 

7.  Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 

2019 

Dnr 2020-000015  

./. 

8.  Remissvar gällande biblioteksverksamheten i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000259  

./. 

9.  Intern kontroll för år 2020 

Dnr 2019-000233  

./. 

10.  Meddelanden till barn- och 

utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000007  

Presenteras på sammanträdet 
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Ärende Anteckningar 

11.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2020-000014  

Förvaltningschef 

12.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2020-000010  

./. 

13.  Återrapportering av statsbidrag 

Dnr 2019-000199  

./. 

14.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000011  

./.  

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Betygssammanställning i grundskolan efter 
höstterminen 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner åtgärdsplanen som redovisas 

med anledning av grundskolans terminsbetyg för hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid förra nämndsmötet visades en sammanställning av höstterminen betyg 

för grundskolan. Den visade på att det fanns många elever i åk 8 och 9 som 

saknar tillräckliga betyg för att vara behöriga till ett nationellt program. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektorerna för de 

aktuella skolorna tagit fram en åtgärdsplan, såväl kortsiktigt som 

långsiktigt.  

Kortsiktigt:  

• Individanalys - elevernas resultat har noggrant analyserat för att se 

vad behovet är 

• Praktikdagar - för att öka motivationen  

• Schemabrytande dagar - för att ge tillfälle för eleverna att komma 

ifatt alternativt fördjupa sig i ämnen 

• Möte med vårdnadshavare där speciallärare deltar och i de fall där 

det behövs deltar även socialtjänsten 

• Uppföljning av extra anpassningar till elever görs varje vecka på 

konferensen 

• Elevhälsan fördjupar sig i de elever som behöver extra 

uppmärksamt och analys 

• Lovskola vid sportlovet och påsklovet 

• Extra stödpersoner har anställts redan under hösten 

• Läxhjälp 

  

Långsiktigt:  

 Fokus på VI och likvärdighet i ledningsgruppen 

 Systematiska kvalitetsarbetet har fått en ny start 

 Verksamhetsdialoger – förvaltningen är ute på skolorna och för 

resultatinriktade samtal med lärare och rektor 
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 Lärgrupper – digitala och fysiska träffar för att öka samarbete 

mellan skolorna 

 Kunskapsprognoser för alla elever under höstlovet 

 Diskussioner gällande gemensamma resurser och likvärdighet 

 Samverkan för bästa skola 

 Lärarna kommer att få fortbildning i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt  

 Rektorerna kommer att stärkas i förändringsledarskap 

 

 

   

Beslutsunderlag 

Betygsunderlagen från föregående nämndsmöte 2020-02-12  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på fem 

miljoner kronor i förhållande till budget. En stor bidragande orsak till 

underskottet är helt eller delvis uteblivna statsbidrag från Skolverket med 

3,6 miljoner kronor. Kostnaden för it- och datastöd överstiger budget med 

1,7 miljoner kronor. Vakanta tjänster inom kulturskolan, 

förskoleverksamheten samt elevhälsan genererar överskott inom dessa 

verksamheter. Även ökade intäkter från barnomsorgsavgifter påverkar 

utfallet positivt.  

 

Grundskoleverksamheten redovisar ett mindre underskott för året. Större 

negativa avvikelser inom verksamheten är personalkostnaderna samt köp 

av platser i externa skolor. Dessa balanseras upp av att kostnaderna för 

skolskjutsar inte blev så höga som förväntat, samt att kapitalkostnader för 

ombyggnationen av Åsedaskolan inte belastar verksamheten förrän år 2020.  

 

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 5,1 miljoner kronor, 

varav fyra miljoner avser gymnasieskola i egen regi. Högre bemanning än 

budgeterat, minskad ersättning från Migrationsverket, köp av 

väktartjänster, förväntat vite samt höga kostnader för 

undervisningsmaterial är orsaken. Köp av platser i externa skolor inklusive 

gymnasiesärskolan överskrider budget med 1,3 miljoner kronor på grund 

av att det är betydligt fler elever under höstterminen.  

 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2,1 miljoner kronor till följd 

av beviljade statsbidrag för Yrkesvux. SFI-verksamhetens underskott på 1,8 

miljoner kronor beror på att personalkostnaderna överskrider budget och 

intäkterna från Migrationsverket blev lägre än förväntat. Asylverksamheten 

redovisar ett överskott på 200 tusen kronor. 

 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. 

Utfallet blev 800 tusen kronor sämre. Kostnaden för köp av platser i externa 

skolor blev 2,7 miljoner kronor högre än förväntat. Detta på grund av att 

antal köpta platser har ökat under hösten. Kostnaden för skolskjutsar blev 

1,1 miljoner kronor lägre än förväntat då kostnader gällande föregående år 

har krediterats under året. Alla verksamheter utom gymnasieverksamheten 
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redovisar ett bättre resultat än förväntat till följd av lägre 

personalkostnader.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-25, ekonom Lovisa Nilsson 

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2019 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

 

Ekonom 

Lovisa Nilsson 

 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

 
Ordförande:  
Jan Wernström (S) 

 

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  
_____________________________________________________________________ 

Nämnden har erbjudits möjlighet att delta i projektet ”Samverkan för bästa skola” som leds 

av Skolverket. Projektet syftar till att stärka kommunens kapacitet till utveckling, ledning och  

styrning av verksamheten. I projektet deltar tre förskoleenheter, två skolenheter, gymnasiet 

samt en huvudmannagrupp. Fram till årsskiftet genomförs nulägesanalyser som kommer att 

utmynna i en utvecklingsplan där beslutade insatser kommer att finansieras av medel från 

Skolverket.  

 

Nämnden har fortsatt vitesförelägganden från Skolinspektionen för delar av verksamheten. 

Vitesföreläggandena avser ett elevärende, gymnasieskolan samt huvudmannens uppdrag.  

 

 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

Uppvidingebon 

 

Vi är en framgångsrik utbildningskommun 

 

Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna 

Resultatet vid är negativt i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Därmed 

är prognosen att målet inte uppnås. Genomströmningen på gymnasiet har ökat under 

året. I grundskolan visar resultaten att det finns skillnader mellan enheter samt att 

skillnaden mellan pojkars och flickors är stor, vilket är en utmaning kopplat till kraven 

om en likvärdig skola. Pågående insatser för att stärka kvaliteten i kommunens skolor är 

utvecklingen av ett nytt kvalitetssystem. En annan insats som på sikt kommer att leda till 

förbättringar och bygga kapacitet är kommunens medverkan i projektet ”Samverkan för 

bästa skola”. 



 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen visade 2018 att invånare i 

kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemötande. Det är en fråga som vi tar på 

stort allvar och kommer att arbeta aktivt med.  

 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen rapporteras inte 2019 vilket gör att det 

inte finns ett resultat för nämnden att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med 

andra nämnder och dess förvaltningar verka för ett gott bemötande och god tillgänglighet 

gentemot företag inom kommunen. 

 

Samhällsutveckling 

Vi har ett gott företagsklimat 

Vi har en god service gentemot våra företag 

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, 

vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans 

med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i 

kommunen. 

 

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv 

Prognosen för målet är positiv. Inom skolan pågår arbete med exempelvis organisationen 

Ung Företagsamhet Kronoberg i årskurs fem om programmering och entreprenörskap 

samt i årskurs åtta i Älghult för att stärka den entreprenöriella förmågan hos unga. 

Nämnden är intresserad av att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet. 
 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

Prognosen för målet är positiv. Arbetet i ledningsgruppen har förändrats i år, ett av syftena 

är att öka kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre grad kunna leda och stötta sina 

medarbetare. Vidare pågår arbete med att stärka gemensamhetskänslan inom hela 

verksamheten, det görs genom exempelvis digitala lärgrupper och nätverk mellan olika 

grupper av pedagoger och syftar till att tillvarata den samlade kompetensen i kommunen. 

Planerade insatser för att ytterligare stärka ledarskapet är att introducera såväl 

kollegehandledning, utvecklingsdagar som en ledarskapsportfoliomodell i chefsgruppen för 

att utveckla medvetenheten i chefernas ledarskap. 

 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa 

Våra medarbetare har god hälsa 

Prognosen för målet är positiv. Sjukfrånvaron har sänkts med 1,3 procentenheter sedan 

samma tid förra året uppgår vid delåret till 6,21 % för den samlade verksamheten. När det 

gäller måendet och den psykiska arbetsmiljön på barn- och utbildningsförvaltningen så är 



det i viss mån ett lägre resultat och dessutom negativt. Vi-känslan och projekt med 

lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna är insatser för att öka detta. En stor utmaning 

framförallt inom förskolan är behovet och möjligheten att finna vikarier.  

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 

Vi har en digitaliserad verksamhet 

Prognosen för målet är positiv. Nämnden har åtta digitala tjänster för kommunikation och 

information. Verksamheten planerar att byta ut en av tjänsterna under första halvåret 2020 

och har påbörjat ett införandeprojekt kring arbetet med anmälningar om kränkningar i 

skolan. Planerat arbete inför 2020 är att se över den elevadministrativa plattform som 

används idag och att eventuellt upphandla en modernare variant. 

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 

Prognosen för målet är positiv. Verksamheten har flera strategiska utvecklingspartners och 

några nya har tillkommit under året. Nämnden ser positivt på att utveckla samarbetsprojekt 

med det lokala näringslivet mer än bara studiebesök. Flera medarbetare är engagerade i 

regionala nätverk och projekt som ger verksamheten kunskap om hur andra gör och 

samtidigt kompetensutvecklar verksamheten. Ett exempel är att förvaltningschefen inom 

ramen för nätverket för förvaltningschefer gått en utbildning i att leda digitaliseringsarbete 

inom skola och utbildning och påbörjat en av Regionen upphandlad utbildning i Innovativt 

ledarskap. 

Ekonomi 

Resultatet i förhållande till budget är negativt med 5,0 miljoner kronor. Därmed uppnås inte 

målet om god budgetdisciplin. En stor bidragande orsak till underskott är att statsbidrag 

uteblivit helt eller att vi tilldelats mindre än som varit sökt. Under året har det ekonomiska 

läget redovisats på samtliga nämndssammanträden. Under senare delen av våren 

diskuterades även underskottet på de inledande budgetberedningarna inför arbetet med 

nästa årsbudget. En försvårande faktor när det gäller åtgärder är att i budget ligger 

statsbidrag för likvärdig skola som i sina rekvisit har att elevpengen inte får sänkas i 

grundskolan. Detta bidrag omfattar 6,5 miljoner kronor och ställs mot kostnaden för 

personal. I klartext betyder detta att vi inte kan göra några personalförändringar utan att 

riskera bidraget för likvärdig skola.  

____________________________________________________________________ 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

Nämndens verksamhet har under året startat ett arbete med att bygga upp nyckeltal och ett 

nytt kvalitetssystem. Därmed går det inte att redovisa en flerårsanalys i nuläget. Nämnden 

utvecklar också sin uppföljning av statistik kopplad till demografi för att göra prognoser om 

verksamhetens omfattning i framtiden.  

I grundskolan 1 juni 2018 fanns det 1078 elever i grundskolan och 1 juni 2019 fanns det 1086 
elever.  



Elevantalet vid gymnasiet visar en nedåtgående trend. Förra läsåret fanns 131 elever mot 

dagens 121 elever. Det skall dock påpekas att det tidigare år har tillkommit elever efter att 

terminsstart. Att denna utveckling fortsätter är dock inte sannolikt med tanke på det beslut 

som finns i Barn- och utbildningsnämnden om att avveckla gymnasiets nationella program 

inför nästa läsår.  

 

Barnantalet vid förskolorna är ganska stabilt. Nu finns 426 barn inskrivna jämfört med 

föregående års 433 barn. Prognosen är att barnantalet kommer att öka då det under de 

senaste åren fötts fler barn än tidigare.  

 

Kulturskolans elevantal inom den avgiftsbelagda verksamheten uppgår nu till 200 elever 

mot tidigare 175 elever.  

 

 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse 

Politisk verksamhet 763  721  42  

Kulturskola 3 552  2 842  710  

Förvaltningsgemensamt 15 610  19 434  -3 824  

Förskola 52 494  50 044  2 450  

F-klass och fritidshem 10 760  10 360  400  

Grundskola 103 436  103 598  -162  

Gymnasieskola 45 342  50 491  -5 149  

  Därav: IK i frist gymn 27 700  28 913  -1 213  

Vuxenutb och SFI 7 307  7 027  280  

Asylverksamhet 0  -207  207  

Totalt 239 264  244 311  -5 047  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på 5,0 miljoner kronor i 

förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 14,4 

miljoner kronor, vilket motsvarar 6,3 procent. 

 

Intäkterna uppgår till 48,3 miljoner kronor och har minskat med 1,6 miljoner kronor, 3,3 

procent, mot föregående år. Intäkter från Skolverket har ökat med 3,1 miljoner kronor. 

Ersättningarna från Migrationsverket har minskat med 5,5 miljoner kronor främst till följd av 

färre asylsökande och nyanlända barn. Föregående år erhölls även en retroaktiv ersättning 

på 2,9 miljoner kronor för hyra av modul för tre år tillbaka. Intäkter från 

barnomsorgsavgifter för barn i förskola och försäljning av platser till andra kommuner har 

ökat något i förhållande till föregående år. 

 

Kostnaderna uppgår till 292,6 miljoner kronor och har ökat med 12,8 miljoner kronor, 4,4 

procent i förhållande mot föregående år. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har 

ökat med 6,9 miljoner kronor, 4,3 procent. Av ökningen kan cirka 3 miljoner kronor härröras 

till lönerevisionen. Från och med augusti förra året bedrivs förskolan och fritidshemmet i 



Älghult i kommunal regi, vilket bidrar till högre personalkostnader. Personalkostnaderna 

har även ökat inom gymnasieskolan.   

Övriga kostnader har ökat med 5,8 miljoner kronor, motsvarar 4,9 procent. 

Lokalkostnaderna har ökat med 1,5 miljoner kronor främst till följd av hyra och 

iordningställande av en modul inom förskolan. Kostnaden för köp av platser i externa skolor 

har ökat med 3,5 miljoner kronor inom grundskolan och gymnasieskolan. Det har satsats på 

fler antal datorer och chroomeboks inom verksamheterna under året vilket har bidragit till 

att den totala kostnaden för leasing av datorer och it- och datastöd har ökat med 800 tusen 

kronor. 

 

En stor bidragande orsak till underskottet på 5,0 miljoner kronor är helt eller delvis uteblivna 

statsbidrag från Skolverket med 3,6 miljoner kronor. Det finns statsbidrag som har minskat 

kraftigt mot föregående år och en del bidrag är inte sökbara detta år. Kostnaden för it- och 

datastöd överstiger budget med 1,7 miljoner kronor. Kulturskolan gör ett överskott med 700 

tusen kronor på grund av lägre personalkostnader. Förskoleverksamheten redovisar ett 

överskott på 2,5 miljoner kronor. Intäkterna för barnomsorgsavgifterna är 1,2 miljoner 

kronor högre i förhållande till budget. Det har varit svårt att tillsätta tjänster inom förskolan 

framförallt vid långtidssjukskrivningar vilket gör att det har funnits vakanser som bidrar till 

ett överskott på 1,3 miljon kronor i personalkostnader. Förskoleklass och 

fritidsverksamheten gör tillsammans ett överskott på 400 tusen kronor. Överskottet är jämt 

fördelat på kosten och intäkter för fritidshemsavgifterna. Grundskoleverksamheten 

redovisar ett underskott på 160 tusen kronor. Köp av platser i externa skolor överstiger 

budget med 1,3 miljoner kronor på grund av fler och dyrare platser än förväntat. 

Skolskjutsar redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor i förhållande till budget. Detta till 

stor del av att kostnader tillhörande föregående år har krediterats under året. Budgetmedel 

på 500 tusen kronor för skolpsykolog finns outnyttjade på grund av en vakant tjänst. 

Ombyggnationen på Åsedaskolan har inte färdigställts under 2019 så hela budgeten för 

kapitalkostnader på 700 tusen kronor är orörd. Personalkostnader på grundskolorna 

inklusive grundsärskolan överstiger budget med 2,2 miljoner kronor. Två av grundskolorna 

inklusive grundsärskolan redovisar ett positivt resultat. Resterande grundskolor redovisar 

ett minusresultat. Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 5,1 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna överstiger budget med 2,8 miljoner kronor. Förutom att antal tjänster 

överskrider budget så har ersättningen från Migrationsverket minskat under hösten på 

grund av färre asylsökande och nyanlända elever. Det har varit extra kostnader på 300 tusen 

kronor för väktare som har anlitats under en period och ett förväntat vite är uppbokat på 150 

tusen kronor. Diverse förbrukning inklusive undervisningsmaterial överskrider budget med 

550 tusen kronor. Köp av platser i externa skolor inklusive gymnasiesärskolan överskrider 

budget med 1,3 miljoner kronor på grund av att det är betydligt fler elever under 

höstterminen. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2,1 miljoner kronor, statsbidrag 

för Yrkesvux på 2,2 miljoner kronor är förklaringen till detta. SFI-verksamheten redovisar ett 

underskott på 1,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna överskrider budget med 1 miljon 

kronor och intäkter från Migrationsverket är 800 tusen kronor lägre än förväntat. 

Asylverksamheten redovisar ett överskott på 200 tusen kronor. 

  

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Utfallet blev 800 

tusen kronor sämre. Kostnaden för köp av platser i externa skolor blev 2,7 miljoner kronor 

högre än förväntat. Detta på grund av att antal köpta platser har ökat under hösten. 



Kostnaden för skolskjutsar blev 1,1 miljoner kronor lägre än förväntat då kostnader gällande 

föregående år har krediterats under året. Alla verksamheter utom gymnasieverksamheten 

redovisar ett bättre resultat än förväntat till följd av lägre personalkostnader.  

 

 
____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

Verksamhetens största framtidsutmaning är att skapa en VI-känsla och att öka likvärdigheten 

mellan de olika enheterna. 

 

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet att bygga upp en bas med fakta för att kunna 

fatta beslut och skriva fram viktiga strategiska satsningar. Förvaltningens arbete med att stötta 

enheterna behöver också utvecklas i såväl metoder som form. I detta ligger även ett 

kapacitetsbyggande inom hela förvaltningen. 

 

Demografin är en stor utmaning där det står klart att Uppvidinge under ett par år kommer att 

ha vikande elevtal i grundskolan men ökande barnantal i förskolan. Detta ställer stora krav på 

verksamheten. 

 

Lokalfrågan är på många håll alarmerande och planer och prioriteringar för investeringar 

kommer att bli viktiga under de nästkommande åren. Merparten av enheterna inom nämndens 

ansvarsområden är i stort behov av renovering och uppdatering.  
 

Digitalisering för att utveckla verksamheten men även för att möta ett ökat krav på information 

från vårdnadshavare.  
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Biblioteksverksamheten i Uppvidinge kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner remissvaret gällande 

Skolbiblioteken.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen har inom ramen för sitt strukturarbete och 

som följd av det besparingskrav de har föreslagit att Skolbiblioteken förs 

över till barn- och utbildningsförvaltningen.  

I remissvaret stödjer barn- och utbildningsförvaltningen den risk- och 

konsekvensanalys som gjorts. Förvaltningen menar även att om ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten skall föras över måste det tillföras resurser i 

storleksordningen 4 miljoner. Det kommer tillkomma i den inledande fasen 

kostnader för överförandet och skapandet av en ny styrorganisation. Med 

detta och att det idag inte finns någon egentlig kritik mot nuvarande 

organisation motsätter vi oss denna förändring.   

Beslutsunderlag 

Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-02-21 

Remiss från kultur- och fritidsavdelningen 

Utredning biblioteksorganisation 2020 

Risk- och konsekvensanalys 

Biblioteksverksamhet 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019 § 276  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen     

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Remissvar gällande biblioteksverksamheten 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 § 276 att återremittera biblioteksärendet 

(Dnr 2019-000372) för att utredas ytterligare. Beslutet innebar också att barn- och 

utbildningsnämnden remitteras de förslag som presenteras i utredningen (bifogas som 

beslutsunderlag).  

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att kommentera de remissvar som 

Kultur- och fritidsavdelningen har presenterat för kommunstyrelsen där ett av förslagen är 

att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten förs över till barn- och utbildningsnämnden.  

 

Frågan gällande skolbibliotek, regleras för skolans hänseende i Skollagen 2 kap §§ 35–36. 

Lagstiftaren anger att det är tillgången till skolbibliotek som skall garanteras och att 

biblioteket skall svara mot utbildningens behov det vill säga verksamhet, medier, böcker etc 

skall vara anpassade efter elevernas förmåga och ålder.  

 

Lagen har från start varit föremål för stora diskussioner då lagstiftaren inte definierar eller 

konkretiserar vad som avses. Även i förarbetena till lagen är bilden oklar vad som avses med 

skolbibliotek och i prop 2009/10:165 framkommer att lagstiftaren anser att ett skolbibliotek är 

en samlad resurs av medier och information som ställs elever och lärare till förfogande.  

 

Kultur- och fritidsavdelningen har genomfört två utredningar 2019-08-29 samt 2019-11-11 

där den första innehåller enhetens risk- och konsekvensanalys av förändringen gällande 

skolbiblioteken. Barn- och utbildningsförvaltningen delar i stort den risk- och 

konsekvensanalys som görs i bilaga A till utredningen från i augusti. Förvaltningen har idag 

ingen kapacitet eller kompetens att bedriva en kvalificerad och god 

skolbiblioteksverksamhet i egen regi. Skulle ansvaret föras över till barn- och 

utbildningsnämnden kräver detta att ramen för barn- och utbildningsnämndens budget 

utökas med kostnader för såväl personal som den fortlöpande driften av verksamheten 

vilket inte kommer att innebära någon besparing för kommunen. Kostnaden flyttas således 

bara över från en enhet till en annan. Till detta kommer ökade kostnader i form av initial 

utveckling och ledningsresurs. Rektorerna på skolorna kommer att få mer personal att 

arbetsleda.  

 

Konsekvensen för barn- och utbildningsförvaltningen blir att en ny verksamhet tillförs 

ansvaret vilket också kommer kräva att lednings- och stödresurser som idag inte allokeras 

till biblioteksverksamheten kommer att krävas vilket kommer innebära ökade kostnader i 

form av chefers tid.  
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Lagstiftaren säger inget om hur ett skolbibliotek skall organiseras men Skolinspektionen 

gjorde 2018 en kvalitetsgranskning av skolbiblioteksverksamheten och presenterade en 

rapport 400:2016:11433 Skolbiblioteken som pedagogisk resurs som förutom granskning av 20 

skolor även innehåller en sammanfattning av forskningsläget kring skolbibliotek. Tre 

framgångsfaktorer lyfts fram för att få ett skolbibliotek av god klass.  

1. Bemannat med kvalificerad personal d.v.s utbildad för ändamålet vilket kan vara en 

bibliotekarie eller en specialutbildad lärare (det finns utbildningar för pedagogisk 

personal som skall arbeta med skolbiblioteksverksamheten ofta benämnd som 

bibliotekspedagoger vilket Uppvidinge kommun i nuläget inte har några då 

verksamheten har utförts av bibliotekarierna. Begreppet och yrkestitel 

Skolbibliotekarie finns inte utan används av Skolinspektionen för att benämna den 

person som rektor utsett vara ansvarig för skolbiblioteket). 

2. Ett brett och varierat utbud av medier och informationskällor finns tillgängliga 

3. Ett fungerade samarbete mellan skolan och skolbiblioteket 

 

Ett av kommunens övergripande mål är att Uppvidinge skall vara en framgångsrik 

skolkommun – ett mål som vi idag inte uppnår. Vi har låga resultat överlag men i synnerhet 

när det kommer till läsning vilket snarare skulle vara ett skäl för att vi skulle utveckla 

verksamheten snarare än att genomföra en organisationsförändring som på kort sikt 

kommer innebära både en kostnadsökning och en trolig minskad kvalité innan vi återigen 

kan utveckla verksamheten i positiv riktning.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är i inledningen på en stor utvecklingsprocess på ett 

flertal av våra enheter inom ramen för Samverkan för bästa skola. Nulägesanalysen visar att 

såväl de deltagande förskolorna, högstadierna som gymnasiet har ett gemensamt 

utvecklingsbehov av språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt. Att då föra över ansvaret för 

skolbiblioteken till barn- och utbildningsnämnden utan att förändra budgetramen kommer 

inte att underlätta detta arbete utan snarare försvåra detta. För att verksamheten skall kunna 

utökas krävs att ramen utökas med motsvarade den besparing som neddragningen för 

Kultur- och fritidsavdelningen. Barn och utbildningsnämndens budget visade 2019 på ett 

minus och ett behov av effektivisering och översyn av ekonomin. På förvaltningen pågår ett 

arbete med att kostnadsberäkna verksamheten i syfte att effektivt hushålla med den 

budgetram som kommunfullmäktige beslutet kring. Enheterna har likt övrig verksamhet i 

kommunen genomfört och kommer att genomföra besparingar vilket gör att det inte finns 

resurser varken personella eller ekonomiska att bedriva skolbiblioteksverksamhet inom 

befintlig budgetram. Kultur- och fritidsavdelningen beräknar kostnaden för skolbiblioteken 

idag till ca 4 miljoner vilket gör att barn- och utbildningsnämnden ifall ansvaret skall föras  
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BUN 2019-000259 

2020-02-18 

 

över kommer att hemställa om en utökning av ram i storleksordningen 4 miljoner kronor 

utan att ökade kostnader under överförandet är beräknade.  

 

Behovet att ha en välfungerad skolbiblioteksverksamhet med bibliotekarier som bemannar 

verksamheten och kan samarbeta med skolans lärare och elever är dock en förutsättning för 

att utveckla verksamheten och uppnå kommunens mål om att bli en framgångsrik 

skolkommun.  

 

Niclas Bjälkenborn 

Förvaltningschef/Skolchef 
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2019-12-12  

Remiss  

Kommunsstyrelsen beslutade den 3 december 2019 (KS § 276) att återremittera 
biblioteksärendet (Dnr 2019-000372) för att utredas ytterligare. Beslutet innebar 
också att BUN remitteras de förslag som presenteras i utredningen (bifogas).  
 
Huvudfrågan i ärendet gäller hur skolbiblioteksverksamheten skall organiseras i 
framtiden. Kultur- och fritidsavdelningen har klargjort sitt ställningstagande i den 
bifogade utredningen samt i risk- och konsekvensanalysen. Vi behöver nu få in 
synpunkter från barn- och utbildningsnämnden rörande hur ni ser på framtidens 
skolbiblioteksverksamhet i Uppvidinge.  
 
Senaste datum för remissvar är 20 mars 2020.  
 
Per Gjörloff  
kultur- och fritidschef  
 
Bilagor: 
KS beslut §276 
Biblioteksutredning 
Risk- och konsekvensanalys 
 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Tfn:  

 · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Niclas Bjälkenborn NIBJUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-26 
Referens 

BUN 2019-000233 

  

 

Intern kontroll för år 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner granskningsrapport för intern 

kontroll år 2019 och intern kontrollplan för år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Granskningsrapport för Internkontroll 2019 bifogas och innehåller en 

beskrivning av det arbetet som gjordes 2019. Detta glömdes bort inför 

nämndsmötet i december 2019 då förvaltningen redogjorde för arbetet och 

det fattades beslut om att utöka interkontrollen med att följa upp 

korttidsfrånvaron.    

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport intern kontroll år 2019 

Intern kontrollplan för år 2020 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-02-26 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-12-11 § 137 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunfullmäktige   

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 2020 

 

Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd Omfattning Ansvarig Rapportering 

till  

Uppföljning 

BUF 
Olaga hot mot barn/elever och 

lärare 

Hot mot barn/elever 

och lärare.  

 

Bryter mot 

skolplikten.  

Otrygg arbetsmiljö.  

 

Negativ inverkan på 

elevers skolsituation. 

Ökad vaksamhet.  

 

Iakttagande av 

antagna rutiner.  

Kontinuerlig 

genomgång mellan 

personal och 

rektor/förskolechef.  

 

Analys av 

trygghetsenkäten.  

Rektor  Förvaltningschef April 2020 

 

November 2020 

Stöd för elever med hög 

frånvaro 

Elever tar inte del av 

undervisningen. 

Avsaknaden av betyg.  

 

Stark ohälsa. 

Implementering av 

ny frånvarorutin.   

Genomförs i grundskola 

och gymnasium. 

Rektor Förvaltningschef April 2020 

 

November 2020 

Obehöriga vistas i skolans 

lokaler 

När det finns 

integrerade bibliotek 

i grundskolan finns 

risk att obehöriga 

vistas i skolans 

lokaler. 

Stöld av skolans 

egendom, t.ex. 

datorer.  

 

Förstörelse, hot och 

våld mot personal och 

elever, kidnapping.  

 Utredning av 

Uppvidingehus för att se 

över möjligheter till 

förändring av entréerna.  

Förvaltningschef Förvaltningschef April 2020 

 

November 2020 

Korttidsfrånvaro för personal Hög 

arbetsbelastning för 

personal. 

Arbetsmiljön kan 

försämras. 

Analys av 

förvaltningens 

ledningsgrupp 

med förslag på 

åtgärder efter 

kontroll. 

Kontroll av 

korttidsfrånvaro kvartal 

1 och kvartal 3. 

Rektor Förvaltningschef April 2020 

 

November 2020 
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Granskningsrapport för intern kontroll år 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2019 haft internkontroll på tre olika områden,  

1. Stöd för elever med hög frånvaro 

2. Obehöriga som vistas på skolområdet 

3. Olaga hot mot elever och lärare 

Inför 2019 ändrades kontrollplanen med att punkterna följdes upp på förvaltningens 

ledningsgrupp i april och i november. 

 

Inför 2019 ändrades rutinerna för uppföljning av elever med problematisk frånvaro och detta 

följdes upp i slutet på året. Uppföljningar visar att i stort har Uppvidinge mycket liten del av 

eleverna som problematisk frånvaro vilket definieras som över 20 % inom en månad. 

Enhet Över 20% Hemmasittare 

Åseda F6 3  

Åseda 79 10 1 

Lenhovda F6 0  

Alstermo F6 0  

Älghult 7-9 1 1 

Nottebäck F6 0 0 

Gymnasium  6 

 

Arbetet med att förbättra vårt arbete med att framförallt få tillbaka de elever som har mycket 

hög frånvaro bedöms som något vi kommer att fortsätta med under 2020. Inför 2019 

tillfördes även mer resurser till centrala elevhälsan i form av kuratorer finansierade med 

statsbidrag. Inför 2020 söker vi statsbidrag för att kunna behålla denna satsning inom 

elevhälsan. 

 

Att obehöriga vistas inom skolans område är ett problem i vardagen, samtliga skolmiljöer 

har många ingångar och låssystemen är av äldre analog karaktär. I såväl det interna arbetet 

som i det systematiska arbetsmiljöarbetet har frågan kring att gå över till elektroniska lås 

med så kallade taggar eller kort vidtalats. Frågan har behandlats på den 

kommunövergripande arbetsmiljökommittén och lämnats till kommunstyrelsen för 

samordning och upphandling av låssystem. En fråga som behandlades under uppföljningen 

i november var möjligheten att kunna kommunicera i händelse av incidenter inom skolans 

inre och yttre områden. En skola har satsat investeringsmedel och utrustas samtliga lärare 
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med mobiltelefoner. Förvaltningen har under hösten tittat på denna fråga och kommit fram 

till att man skall utreda om det skall tillföras ett antal mobiltelefoner dock ej till samtliga 

lärare då detta inte anses vara nödvändigt. Under hösten gjordes även en inspektion av 

Arbetsmiljöverket på Åsedaenheterna där detta påtalades som effekt av de många 

skolbyggnaderna inom området.  

 

Olaga hot mot lärare och elever är en fråga som diskuterats och under 2019 infördes ett nytt 

system för att registrera kränkningar av elever. Systemet är digitalt och gör det möjligt för 

såväl enheter som förvaltningen att följa upp förekomsten och finna mönster för att förbättra 

det främjande och det förbyggande arbetet. Systemet underlättar även den uppföljning och 

redovisning till nämnden som skollagen kräver. Under införandet uppkom även frågan hur 

kränkningar mot personal skall kunna införas i det system som kommunen använder kallat 

LISA. Förvaltningen väckte frågan hos personalavdelningen och en utveckling av ett sådant 

system påbörjades med planerad införelse under 2020. 

 

Sammanfattning av internkontrollen visar att även om arbetet har utvecklats finns det 

fortfarande arbete kvar att göra varför förvaltningen förordnade att punkterna skall fortsätta 

även under 2020 kompletterade med frågan kring personalens korttidssjukfrånvaro som 

under hela 2019 var ett stort problem i ljuset av att finna timvikarie till förvaltningens 

verksamhet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

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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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

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 från 11 februari till och 

med 11 mars. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett digitalt 

system som ger en god överblick. 

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 utvecklingsledaren, 2020-02-25 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av sökta 

statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2 oktober till 1 mars har barn- och utbildningsförvaltningen 

ansökt om 12 olika statsbidrag.  

 Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola  

Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till 

en branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag. 

Statsbidraget får användas till kostnader kopplade till 

försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en 

utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller 

inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller 

administrativa kostnader hos huvudmannen. 

 

 Statsbidrag för karriärtjänster  

Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för 

karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. Syftet är att göra 

läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas kompetens. 

 

 Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och 

ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel 

diplomatbarn. Statsbidraget gäller för 

barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och 

arbetar i Sverige barn till anställda vid ambassader eller 

internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare. 

 

 Statsbidrag för lärarlönelyftet  

Det är huvudmannen som avgör hur många och vilka lärare som är 

kvalificerade för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur 

dessa lärare ska utses. Huvudmannen bestämmer också hur 

pengarna ska fördelas mellan dessa lärare. Huvudmannen kan ställa 

ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som 

anges i förordningen. 
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 Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan höstterminen 2019 

samt vårterminen 2020 

Statsbidraget får användas till: 

insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt av barn som har 

ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska 

särskilda språkutvecklande insatser 

kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande 

arbetssätt i svenska. 

 

 Statsbidrag för introduktionsprogram 

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på 

gymnasieskolans introduktionsprogram. 

 

 Statsbidrag för likvärdig skola  

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller 

utföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling 

i förskoleklass och grundskolan. 

 

 Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 

specialpedagogik  

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal 

inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. Det ska leda 

till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan eller 

specialpedagogiska insatser ökar. 

 

 Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande i skolan. 

 

 Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän  

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller 

annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. 

 

 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 

Statsbidraget får används till kostnader för personal i 

verksamheterna och åtgärder som höjer kompetensen hos 

förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i 

verksamheterna. 

 

 Statsbidrag för lovskola  

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte 

nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. 

Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-02-25.  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering av redovisade 

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.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-02-26 

Förteckning av delegationsbeslut mars 2020    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 




