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Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid 2019-11-19, Kommunhuset Åseda 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 260-262 

 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-11-19 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2019-12-11 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 260 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner dagordningen.     
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§ 261 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Anders Käll (M) som 

justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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§ 262 Dnr 2019-000294  

Uppvidinge Gymnasieskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avveckla 

gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021.     

Reservation 

Centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig mot att gymnasiet i 

Uppvidinge inte får behålla sina nationella program med yrkesinriktning. 

Motivering: 

 Vi reserverar oss mot beslutet då vi fortfarande ser samma brister i 

underlaget och fortfarande inte har fått svar på våra frågeställningar. Vi 

finner det osannolikt att 75 IM elever ryms i Vux egen totala budget på 7,7 

Mkr, då IM eleverna beräknas kosta 8,6 Mkr vid köp i annan kommun. Vi 

finner det dessutom märkligt att man väljer att höja skatten, inte för att 

rädda gymnasiet utan för att skapa 4,0 MKr i buffert.    

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fick ett uppdrag från kommunfullmäktige 

att skapa förutsättningar för besparingar. En av utgångspunkterna var att 

det krävs strukturförändringar för att fortsatt utveckla kommunen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september år 2019 § 82 att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

I barn- och utbildningsnämndens protokoll från den 11 september 2019 §, 

82, står det: 

”Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 

exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  
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Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 

introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan. 

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning  1    

Bygg och anläggning 

lärling  

1    

Industri lärling  1    

Vård och omsorg  1    

VVS Branschskola  2   Dessa elever läser sina yrkesämnen i 

Katrineholm men övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt lärande i 

Uppvidinge  

Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i annan kommun. 

Introduktionsprogram avvecklas inte 

i förslaget.  

Totalt sökande 6   

  

Det finns samläsningsvinster mellan olika program men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram.  

I Skolverkets sammanställning av årets antagna ser vi att yrkesprogrammen 

minskar och att vård- och omsorgsprogrammet samt bygg- och 

anläggningsprogrammet är två av de program som minskar mest i landet 

(se underlag gällande statistik från Skolverket). Dessa två är program som i 
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diskussioner förts fram som möjliga grundstenar i ett eventuellt 

yrkesgymnasium.”  

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019, § 221, beslutade 

kommunstyrelsen att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 

2019-09-11, § 82, föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla 

gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021.       

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 135, om 

minoritetsåterremiss på Barn- och utbildningsnämndens 

avvecklingsutredning av gymnasiet, för: 

 att revidera kostnadsberäkningar då det saknas bland annat 

personalkostnader och SYVkostnader för majoritetens IM och 

vux.alternativ. (budget -18  10 miljoner) 

 att revidera kostnadsberäkningarna för att få dem att 

överensstämma med barn- och utbildningsnämndens beräknade 

budgetkostnad 2020 för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 att utredning och underlag ska visa samma utfall och blir lätt att 

följa 

 att Uppvidinge gymnasieskolans ledningsorg. ska få redovisa sina 

förslag till utveckling, för fullmäktige och Barn- och 

utbildningsnämnden vilket beslutades av barn- och 

utbildningsnämnden i april. 

 att PwC rapporten följer dokumentet och presenteras för fullmäktige 

då det påpekar avsaknad av särredovisning av 

gymnasieverksamheterna. 

 att ta bort det invävda förslaget att flytta högstadiet i Åseda till 

gymnasielokalerna då inte alla kostnader för flytten är beräknade 

om man inte kan ta beslut om två olika verksamheter i samma 

beslut.     

Barn- och Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde den 

13 november 2019 och beslutade att vidhålla sitt beslut 2019 § 82 om att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

Protokollsanteckning 

Tillsammans med yrkandet framför centerpartiet och kristdemokraterna 

följande: 
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Det finns utrymme i skattehöjningen att använda 2,5 miljon till att ha 

gymnasiet kvar då man med skattens hjälp skapat sig ett buffertutrymme 

på 4 miljoner. Vi finner det osannolikt att 75 IM elever ryms i Vux egen 

totala budget på 7,7 Mkr, då IM eleverna beräknas kosta 8,6 Mkr vid köp i 

annan kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen vidhåller kommunstyrelsens 

beslut från den 15 oktober 2019, § 221, att i enlighet med barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2019-09-11, § 82, föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avveckla gymnasieskolans nationella program inför läsåret 

2020/2021.       

Centerpartiet och kristdemokraterna yrkar att gymnasiet i Uppvidinge får 

fortsätta sin verksamhet och behålla sina nationella program med 

yrkesinriktning.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet ed 

centerpartiet och kristdemokraternas yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande instruerar kommunstyrelsen att en Ja-röst innebär bifall till 

Niklas Jonssons (S) yrkande, Nej-röst innebär bifall till centerpartiet och 

kristdemokraternas yrkande. 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 

med Niklas Jonssons (S) yrkande.     

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Mikaela Gross (V) X   

Peter Danielsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   
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Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Resultat 7 3 0 

     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-29 § 135 

Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 82 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 135 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 

Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket 

Elevkonsekvensanalys 

Konsekvensanalys    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

 


	Godkännande av dagordning 2019
	Kommunstyrelsens beslut

	Val av justerare 2019
	Kommunstyrelsens beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Uppvidinge Gymnasieskola
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Protokollsanteckning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till


