
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-24 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:30 på 

Åsedaskolan 7-9, Åseda för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Åsedaskolan 7-9 i Åseda för en visning av skolan. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Information från rektor Åsedaskolan 7-9  

Dnr 2019-000010  

Rektor Ann-Charlotte Elmbro 

presenterar på sammanträdet.  

3.  Information om Barnens bästa i Kronobergs 

län 

Dnr 2019-000097  

Processledare Erika Lagergren och 

Gunnel Gustafsson från Region 

Kronoberg presenterar på 

sammanträdet.  

4.  Rapportering från gymnasieutskottet 

Dnr 2019-000075  

Ordförande Margareta Schlee (M) 

presenterar på sammanträdet.  

5.  Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  

Dnr 2019-000099  

Underlag distribueras den 26 april.  

6.  Ekonomisk rapport 2019 från 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000069  

./. 

7.  Ekonomisk rapport  

Dnr 2019-000012  

Underlag distribueras den 3 maj.  

8.  Aktuella elevtal 

Dnr 2019-000017  

./. 

9.  Granskning av barn- och 

utbildningsnämndens hantering av riktade 

statsbidrag 

Dnr 2019-000053  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Granskning av intern kontroll 

Dnr 2019-000052  

./. 

11.  Återkallande av hemställan i ärendet - 

Timplan 2018 för grundskolan och 

grundsärskolan  

Dnr 2018-000021  

./. 

12.  Återkallande av hemställan i ärendet - Köp av 

förskolemodul till Åseda 

Dnr 2017-000162  

./. 

13.  Meddelanden  

Dnr 2019-000013  

./. 

14.  Verksamhetsrapport  

Dnr 2019-000011  

Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

presenterar på sammanträdet. 

15.  Återrapportering av kränkande behandling  

Dnr 2019-000026  

./. 

16.  Återrapportering av delegationsbeslut  

Dnr 2019-000009  

./. 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Ekonomisk rapport 2019 från Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut enligt nedan gällande 

åtgärdsplan för att få budget i balans och översänder densamma till 

kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 

inkomma med en åtgärdsplan för att komma i balans med budget 2019. 

Under de första tre månaderna ser prognosen ut att landa på cirka 600 000 

kronor minus. De utgifter som ökat är framförallt personalkostnader som 

följd av elevers behov. Det är dock att beakta att första halvåret är med 

läsåret 2018/2019 års organisation och de förändringar som sker inför läsåret 

2019/2020 inte är med. Här pågår arbetet just nu och här finns en del 

förändringar som kommer påverka resultatet. Vi har även under årets första 

månader fått en SiS placering som inte var budgeterad och denna kommer 

med högsta sannolikhet att belasta budgeten under hela året. 

Förvaltningschef för dialog med ekonomichef kring hur vi ser på större 

kostnader som tillkommit efter budgeten beslutades. Det kommer även 

diskuteras hur vi skall tänka kring de eventuella viten som kan komma att 

utdömas och hur dessa skall behandlas i budget.  

  

Förslag till åtgärdsplan: 

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp de personalkostnadsökningar 

som skett sedan budgeten beslutades och uppdrar till enheterna att komma 

i balans eller att inkomma med bedömning och analys av vad som skett. 

Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram en ny metod för ekonomisk 

uppföljning med mål att denna skall gälla från och med september. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen påvisar de ökade kostnader som 

uppstått på grund av SiS placering. Frågan kring hur eventuella viten skall 

bedömas i budgetarbetet fortsätter diskuteras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2019-04-24 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 36 

Beslut om anstånd, ordförandebeslut 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-04-24 
 

BUN 2019-000069 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 36 Dnr 2019-000069  

Ekonomisk rapport från Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en åtgärdsplan 

för att uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året. 

Åtgärdsplanen ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj.  

2. Barn- och utbildningsnämnden begär härmed kommunstyrelsen om 

anstånd att inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.    

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 uppdrog de åt 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att 

till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärdsplan för att 

uppnå ett resultat inom nämndens budgetram för året.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -0,6 

miljoner kronor vid 2019 års slut. Anledning till det prognostiserade 

underskottet är att personalkostnaderna överskrider tilldelad budget inom 

vissa av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden har inte möjlighet att redovisa 

åtgärdsplanen till kommunstyrelsens sammanträde i maj eftersom de 

sammanträder dagen efter kommunstyrelsen. Därmed hinner nämnden inte 

fatta beslut om åtgärdsplan innan kommunstyrelsens sammanträde. Barn- 

och utbildningsnämnden begär därför anstånd hos kommunstyrelsen om 

att inkomma med redovisning av åtgärdsplan till den 20 maj 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-26 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Aktuella elevtal 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utvecklingsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 

kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 

antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 

elever vi har i skolor utanför kommunen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-04-15 

Aktuellt elevtal 2019-04-24    

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Aktuella elevtal 190415 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 



Förskola 2018/2019 
                                         Totalt antal   (varav asylsökande) 
Björkåkra  99   1 
Gläntan  84   2   
Vintergatan 99   1 
Junibacken  52   2 
Älghult  30   0                  
Uven                      13   1  
Svalan  83   0   
Totalt                    460                      7 



Björkåkra 
Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
16 29 18 21 15 0 99 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

39 11 

Antal i kö 0 17 4 



Gläntan 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
17 19 11 23 12 2 84 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

39 11 

Antal i kö 4* 16 2 

* Har placering men önskar byta förskola 



Älghult 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
7 8 4 7 4 0 30 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

6 2 

Antal i kö 0 11 0 



Junibacken 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
11 10 16 9 6 0 52 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

12 2 

Antal i kö 2* 10 1 

* Har placering men önskar byta förskola 



Vintergatan 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
20 17 21 20 20 1 99 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

26 7 

Antal i kö 0 18 1 



Svalan 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
13 16 17 16 19 2 83 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

28 5 

Antal i kö 0 14 3 



Uven 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
2 3 3 1 3 1 13 

2018 2019 2020 

Antal födda 

 

5 

Antal i kö 0 0 0 



Antal barn i Uppvidinge 

Födelse

-år 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum. 

Antal 

barn 

 
101 116 98 122 99 119 655 

Procent 

i F-skola 

85% 88% 92% 80% 80% 5% 70% 



Skola 2018/2019  

                  Totalt antal       Nyanländ*  (varav asylsökande) 
Alstermoskolan F-6  139        49                          17 
Lenhovdaskolan F-6  181        28                    8   
Nottebäcksskolan F-6      95        15                   1 
Åsedaskolan F-6  330        15                   0      
Åsedaskolan 7-9  177        25                            4  
Älghultsskolan 7-9  153                      29                          10                    
Gymnasieskolan  132           ?                          17 
Grundsärskola    12                         2                    1      

Totalt                     1219        163                  58  
  
*(Skollagen 2010:800) Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i  

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår  

då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 
  

 



Prognos grundskolan F-9 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

Alstermo 139 130 120 116 109 

Lenhovda 181 181 175 181 176 

Nottebäck  95 94 99 99 100 

Älghult 153 144 167 164 166 

Åseda F-6 330 321 329 319 333 

Åseda 7-9 177 167 178 170 175 

summa 1075 1037 1068 1049 1059 



Antal grundskoleelever 

i Uppvidinge 

• 1219 st. elever i våra egna grundskolor 

varav 15 st. elever från kranskommuner (6 

st. Vetlanda, 5 st. Växjö, 3 st. Nybro, 1 st. 

Högsby) 

• 47 st. elever i Älghults friskola 

• 47 st. elever på skolor utanför kommunen 



Uppvidinges Gymnasieelever 

• 132 elever på vårt egna gymnasium 

 

• 259 elever utanför kommunen  

 

• 17 elever från Växjö Kommun går hos oss  
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Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
hantering av riktade statsbidrag 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar arbetsrutin för hantering av riktade 

statsbidrag och översänder densamma till revisorerna.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och 

utbildningsnämnden att ta fram arbetsrutiner för hantering av de riktade 

statsbidragen med anledning av PwC´s granskning den 18 februari 2019 av 

hur hanteringen statsbidragen sker.  Svar till PwC ska inkommit senast den 

20 maj 2019.  

I förslaget framgår hur arbetsrutiner ska säkerställas från identifiering till 

redovisning av riktade statsbidrag. Det framgår även av förslaget att 

underlag och beslut som delges av Skolverket ska diarieföras i Ciceron för 

att säkerställa att inte underlagen blir personbundna. Barn- och 

utbildningsförvaltningen redovisar kontinuerligt för Barn- och 

utbildningsnämnden om aktuella statsbidrag.     

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 41 

Förslag till arbetsrutin för hantering av riktade statsbidrag 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-04-24  

  

Beslutet skickas till 

Revisorerna   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 

     2019-04-24 

Granskning av barn- och utbildningsnämndens hantering av riktade statsbidrag.  

Förslag på arbetsrutiner av hantering av riktade statsbidrag som administreras av 

Skolverket. 

Bakgrund: 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och 

utbildningsnämnden att ta fram arbetsrutiner för hantering av de riktade 

statsbidragen med anledning av PwC´s granskning den 18 februari 2019 av hur 

hanterningen statsbidragen sker.  Svar till PwC ska inkommit senast den 20 maj 2019.  

Förslag till åtgärder:  

Utvecklingsledaren har det övergripande ansvaret för att identifiera, söka och 

återrapportera riktade statsbidrag. Detta görs genom att utvecklingsledaren håller sig 

uppdaterad vilka statsbidrag som står inför en hantering. Detta görs genom 

nedanstående processer: 

 Identifiering: 

Utvecklingsledaren söker efter aktuella bidrag genom att ha kontroll på 

Skolverkets statsbidragskalender samt genom att regelbundet logga in 

på Skolverkets e-tjänst. Barn- och utbildningsförvaltningen tar beslut om 

vilka statsbidrag som är aktuella att söka och hur de är tänkta att 

använda inom avsedda behovsområden.  

 

 Ansökan: 

Utvecklingsledaren ansvarar för att bidragen blir sökta inom 

sökperioden samt att ansökningsförfarandet görs enligt riktlinjerna. 

Utvecklingsledare ansvarar för att dokumentationen startas i samband 

med att en ansökan sker. Dokumentationen diarieförs i Ciceron. 

 

 Beslut och eventuella utbetalningar: 

Utvecklingsledaren delger förvaltningschefen och skolekonomen 

skyndsamt när beslut om statsbidrag tillkännages. Beslutet ligger till 

grund för till vilken grad de sökta åtgärderna kan finansieras av de 



 
 

riktade statsbidragen. Beslutet diarieförs i Ciceron. Skolekonomen 

ansvarar för bevakningen av att utbetalningarna sker.  

 

 Redovisning: 

Utvecklingsledaren ansvara för att en korrekt redovisning av bidragen 

sker. I redovisning anges hur bidraget har använts och vilka effekter det 

har gett på verksamheten. I redovisningen framkommer det om 

eventuellt delar av alternativt hela bidraget ska betalas tillbaka.  

 

 

 Dokumentering:  

I dokumentationen framgår det vilket bidrag som har sökts, när det har 

sökts, sökt belopp (om det framgår i ansökan), samt vem som har 

ansvarat för ansökningen. I och med att ansökan skickas in får ärendet 

ett diarienummer som blir centralt i dokumentationen. Det gör att 

ansökan går att följa under hela processen samt att ärendet är söktbart 

även i framtiden.  Dokumentationen följs upp när beslut och 

redovisning görs. Alla datum, belopp och uppföljningar går att följa i 

dokumentationen.  

 Nämndens delaktighet: 

Vid varje nämndsmöte är rapportering en stående punkt på dagordning 

där nämnden informeras om aktuella statsbidrag.  

 

 

 

Katja Schönbeck, utvecklingsledare 

Barn- och utbilningsförvaltningen 
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§ 41 Dnr 2019-000053  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
hantering av riktade statsbidrag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 

avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 

bedömningen.  

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 8 maj.   

Jäv 

Ann-Sofie Birgersson (C) anmäler jäv och lämnar rummet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 

utbildningsnämndens hantering av riktade statsbidrag. I rapporten 

bedömer PwC att barn- och utbildningsnämnden har brister i styrning och 

kontroll över hanteringen av statsbidrag. Ansvarsfördelningen för ansökan 

av bidrag och återsökning av kostnader för de statsbidrag som 

administreras av Migrationsverket bedöms däremot uppfyllas. I rapporten 

återger PwC att de ser positivt på det förändringsarbete som pågår inom 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 20 maj 2019 med en redovisning 

gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömning.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-14 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna    
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Granskning av intern kontroll 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut enligt nedan gällande förslag 

till åtgärdsplan och överlämnar densamma till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC att granska kommunens arbete med 

intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har att inkomma med 

förslag på åtgärder till de bedömningar som PwC gjort. De bedömningar 

som explicit handlar om Barn- och utbildningsnämnden och dess 

förvaltning handlar främst om att de områden vi genomför internkontroll 

på har varit de samma över en längre tid och att en bredare diskussion inte 

förts. 

Förslag till åtgärdsplan: 

 Inför 2018 har förvaltningen infört två avstämningstillfällen där 

internkontrollen följs upp under verksamhetsåret i april och 

november. Den tidigare ordningen innebar att det i slutet på året 

sammanställdes hur arbetet gått men det saknades uppföljning 

under året. 

 Inför 2019 och efter den slutgiltiga sammanställningen av 2019 års 

internkontroll görs en ny bedömning kring de mål som nu gällt 

sedan 2014 och nämnden fattar beslut kring vilka områden skall 

användas 2020. 

 Till nämnden i november redovisas en bredare bild av vilka 

områden som förvaltningen och enheterna anser skulle kunna vara 

föremål för en internkontroll.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 42 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 42 Dnr 2019-000052  

Granskning av intern kontroll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 

avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 

bedömningen.  

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 8 maj.  

Jäv 

Ann-Sofie anmäler jäv och lämnar rummet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen. I 

rapporten bedömer PwC att det finns aktuella regler och riktlinjer för intern 

kontroll men att nämnderna behöver aktualisera sina beslut över hur 

arbetet ska organiseras. Pwc nämner vidare att barn- och 

utbildningsnämnden, utifrån risk- och väsentlighet, bör ha ett bredare 

perspektiv i sin årliga handlingsplan eftersom nämnden granskat samma 

tre granskningsområden de senaste fyra åren.  

Vid revisorernas sammanträde den 18 februari 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 20 maj 2019 med en redovisning 

gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömning.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-03-19 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna    
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Timplan 2018 för grundskolan och grundsärskolan  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden återkallar beslutet från barn- och 

utbildningsnämnden 2018 § 19 om att hemställa till kommunfullmäktige om 

tilläggsanslag för konsekvenser av ny timplan.   

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att hemställa 

till fullmäktige om tilläggsanslag för de konsekvenser som blev orsakad av 

den nya timplanen främst gällde det ökade personalkostnader och 

skolskjutsmedel. Detta beslut följdes aldrig upp och någon hemställan till 

fullmäktige gjordes aldrig.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018 § 19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige    

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 19 Dnr 2018-000021  

Timplan 2018 för grundskolan och grundsärskolan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- återremittera beslutsunderlaget för Timplan 2018 för grundsärskolan.  

- fastställa Timplan 2018 för grundskolan  i Uppvidinge kommun enligt 

beslutsunderlag att gälla fr. o. m. läsåret 2018/2019, med tillägget att det på 

mellanstadiet sker följande ändringar: naturorienterande ämnen fördelas 

enligt Skollagens minimikrav 55 timmar och att samhällsorienterande 

ämnen fördelas enligt Skollagens minimikrav 70 timmar på mellanstadiet 

samt att elevens val ökar till 90 minuter/årskurs på låg och mellanstadiet 

med fördelning via Skollagens minimikrav.  

 - att hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för 2018 med 

2 079,0 tkr för att täcka kostnaderna för utökat antal lärartjänster (7,2 

tjänster) samt 153,9 tkr för den utökade skolskjutsorganisationen, föranlett 

av införandet av den obligatoriska utökningen av undervisningstiden fr. o. 

m. höstterminen 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Fr.o.m. läsåret 2018/2019 är det obligatoriskt för alla skolhuvudmän att 

tillämpa den nya timplanen för grundskolan och grundsärskolan. En 

arbetsgrupp bestående av rektorer och personal från barn- och 

utbildningsförvaltningen har arbetat med att inarbeta förändringarna i ett 

förslag till ny timplan för Uppvidinge kommuns grund- och särskola. Den 

nya timplanen innebär utökad undervisningstid jämfört med den tidigare 

timplanen. Detta innebär i sin tur att behovet av lärare ökar. Det 

sammantagna behovet av utökning av antalet lärartjänster som den ökade 

undervisningstiden föranleder uppgår till 7,2 tjänster, motsvarande en årlig 

kostnad av 4 158,0 tkr (2018 års löneläge). Den nya timplanen innebär även 

att skolskjutsorganisationen förändras då elever på Nottebäckskolan 

kommer ha undervisning på Åsedaskolan och elever på Lenhovdaskolan 

och Alstermoskolan kommer ha undervisning på Älghultskolan. Kostnader 

uppkommer även för skolskjutskostnader för Älghultsskolans elevers 

undervisning i idrott och slöjd på Alstermoskolan. 

Magnus Assarsson rektor för Älghultskolan redogör för ärendet till barn- 

och utbildningsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
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Det sammantagna behovet av utökning av antalet lärartjänster som den 

ökade undervisningstiden föranleder uppgår till 7,2 tjänster, motsvarande 

en beräknad årlig kostnad av 4 158 tkr (2018 års löneläge) samt den 

förändrade skolskjutsorganisationen, motsvarande en beräknad årlig 

kostnad av 307,8  tkr (2018 års kostnadsläge).    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C): Återremittera beslutsunderlaget för Timplan 2018 

för grundsärskolan. 

Torbjörn Gustafsson (C): Fastställa Timplan 2018 för grundskolan  i 

Uppvidinge kommun enligt beslutsunderlag att gälla fr. o. m. läsåret 

2018/2019, med tillägget att det på mellanstadiet sker följande ändringar: 

naturorienterande ämnen fördelas enligt Skollagens minimikrav 55 timmar 

och att samhällsorienterande ämnen fördelas enligt Skollagens minimikrav 

70 timmar på mellanstadiet samt att elevens val ökar till 90 minuter/årskurs 

på låg och mellanstadiet med fördelning via Skollagens minimikrav.  

Torbjörn Gustafsson (C): Att hemställa hos kommunfullmäktige om 

tilläggsanslag för 2018 med 2 079,0 tkr för att täcka kostnaderna för utökat 

antal lärartjänster (7,2 tjänster) samt 153,9 tkr för den utökade 

skolskjutsorganisationen, föranlett av införandet av den obligatoriska 

utökningen av undervisningstiden fr. o. m. höstterminen 2018,    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut att återremittera 

beslutsunderlag för Timplan 2018 för grundsärskolan och finner nämnden 

besluta så.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och fastställa 

timplan 2018 för grundskolan och finner nämnden besluta så. 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och hemställa hos 

kommunfullmäktige och finner nämnden besluta så.     

Beslutsunderlag 

Timplan 2018 för grundskolan och grundsärskolan. 

Utökade skolskjutsturer utifrån Timplan 2018 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2018-02-14    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Torbjörn Gustafsson Ordförande barn- och utbildningsnämnden 
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Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 
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Köp av förskolemodul till Åseda 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden återkallar beslutet från barn- och 

utbildningsnämnden 2018 § 23 om att hemställa hos kommunfullmäktige 

ombegäran om investeringsmedel för köp av förskolemoduler.  

Sammanfattning av ärendet 

I mars 2018 fattades beslut om att hemställa till fullmäktige om 

investeringsmedel för att köpa förskolemoduler till Åseda. Detta beslut 

följdes aldrig upp och under våren gjordes ingen formell hemställan varken 

till kommunstyrelse eller fullmäktige. I december 2018 beslutades det om 

att förhyra moduler till förskolan i Åseda och sedan i februari är dessa på 

plats.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018 § 23 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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§ 23 Dnr 2017-000162  

Köp av förskolemodul till Åseda 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa hos 

kommunfullmäktige om investeringsmedel för inköp av moduler för två 

förskoleavdelningar, med på anbud grundat belopp samt för kostnader för 

transport, montage samt för installation av el, vatten och avlopp.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-25 (§ 86) att moduler 

omfattande två förskoleavdelningar skall uppföras invid förskolan Gläntan 

i Åseda med start för uppförandet i januari 2018. 2017-11-22 (§ 102) fattade 

barn- och utbildningsnämnden ett följdbeslut i ärendet med innebörden att 

barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget att utreda beräknade 

kostnader för inköp av moduler, samt att nämnden med utgångspunkt från 

de beräknade kostnaderna hemställa hos kommunfullmäktige om 

investeringsmedel för detta.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har bett Uppvidingehus att ta fram 

beräknade kostnader inköp av begagnade och renoverade moduler för två 

förskoleavdelningar till Åseda. Beloppen framgår av bif. beslutsunderlag. 

Beloppen är dock ungefärliga, eftersom kostnaden för inköpet av 

modulerna beror på vad som finns tillgängligt på marknaden vid det 

tillfälle då upphandlingen görs. Barn- och utbildningsnämnden föreslås 

därför besluta att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsmedel 

för inköp av moduler för två förskoleavdelningar, med på anbud grundat 

belopp samt för kostnader för transport, montage samt för installation av el, 

vatten och avlopp.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beräknade kostnader för inköp av begagnade och renoverade moduler för 

två förskoleavdelningar till Åseda anges i tabellen nedan. Beloppen är dock 

ungefärliga; kostnaden för inköpet av modulerna beror på vad som finns 

tillgängligt på marknaden vid det tillfälle då upphandlingen görs. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslås därför besluta att hemställa hos kommun-

fullmäktige om investeringsmedel för inköp av moduler för två förskole-

avdelningar, med på anbud grundat belopp samt för kostnader för 

transport, montage samt för installation av el, vatten och avlopp. 
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Inköp av begagnade och  

renoverade moduler 2 400 tkr 

 

Transport     100 tkr 

 

Montage     278 tkr 

 

Installation av el, vatten  

och avlopp     150 tkr 

  2 928 tkr   

Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl. 16:29-16:34.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 

finner nämnden besluta så.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2017-10-25 § 86 Lokalanpassning för förskolan med 

anledning av ökade födelsetal 

Protokollsutdrag BUN 2017-11-22 § 102 Köp av förskolemodul till Åseda 

Kostnadsberäkning moduler 2018-02-14 

Protokollsutdrag KS 2018-02-13 § 3 Äskande av medel för köp av 

förskolemodul Åseda 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2018-02-21    

Beslutet skickas till 

Torbjörn Gustafsson Ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden 

1.  Årsredovisning, kommunfullmäktige 2019 § 15 

2. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 och ansvarsfrihet för 

nämnder och styrelser, kommunfullmäktige 2019 § 16   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-04-24    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Återrapportering av kränkande behandling 2019 

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 26 mars till och 

med 24 april.  

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, 2019-04-15.  

Sammanställning av kränkande behandling 26 mars -24 april.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 
 

 Åseda 2019-04-24 

Rapportering av anmälningar av kränkande behandlingar under perioden 26 mars till och med 23 

april.  

Åsedaskolan åk 7-9 har rapporterat in totalt 43 st. anmälningar under perioden 

december- 2 april av kränkande behandling.  Under perioden 26 mars-23 april har det 

rapporterats in 8 st. anmälningar. Det finns totalt 17 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

2 st. 1 st. 4 st. 8 st. 1 st. 0 st. 5 st. 2 st. 

26 feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 3 st. 5 st. 2 st. 1 st. 0 st. 0 st. 

26 
mars- 
23 
april 

0 st. 0 st. 2 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 4 st. 

 

Åsedaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 6 st. anmälningar under perioden 

december- 23 april av kränkande behandling.  Det har inte tillkommit några fler 

anmälningar under den senaste perioden. Det finns totalt 6 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-
25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 1 st. 0 st.  0 st. 0 st.  1 st. 

26 
feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st.  3 st. 0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

 

 

 



 
 

 

 

Lenhovdaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 10 st. anmälningar under perioden 

december- 23 april av kränkande behandling. .  Det har inte tillkommit några fler 

anmälningar under den senaste perioden.  Alla anmälningar är avslutade. 

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-
25 
feb. 

0 st. 0 st.  2 st.  1 st. 3 st. 1 st. 0 st.  0 st.   

26 
feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st.  0 st. 1 st. 

 

Gymnasieskolan har rapporterat in totalt 1 st. anmälningar under perioden december- 

23 april av kränkande behandling. Det finns totalt 1 anmälningar som inte är avslutade 

tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

Nottebäcksskolan har rapporterat in totalt 2 st. anmälningar under perioden 

december- 23 april kränkande behandling.  Det har inte tillkommit några fler 

anmälningar under den senaste perioden. Det finns totalt 2 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

 

 



 
 

 

Alstermoskolan har rapporterat in totalt 4 st. anmälningar under perioden december- 

23 april av kränkande behandling.  Under perioden 26 mars - 23 april har det 

rapporterats in 1 st. anmälningar. Det finns totalt 4 anmälningar som inte är avslutade 

tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 

26 
mars- 
23 april 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

 

 

Älghultskolan har rapporterat in totalt 6 st. anmälningar under perioden december- 

25 mars av kränkande behandling. Under perioden 26 mars - 23 april har det 

rapporterats in 1 st. anmälningar. Alla anmälningar är avslutade. 

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 1 st. 2 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

26 
mars- 
23 april 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

 

 

Övriga verksamheter har inte rapporterat in några anmälningar om misstanke av kränkande 

behandlingar.  

 

Ansvarig för sammanställning av anmälningarna av kränkande behandling:  

Katja Schönbeck, utvecklingsledare Barn- och Utbildningsförvaltningen. 



   

Återrapportering av delegationsbeslut  

BUN 2019-000009 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-04-04  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-13  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-13  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-04-01  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-04-01  

 

 




