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Sammanträdesdatum 
2020-09-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Uppvidinge Lärcenter, Åseda, onsdagen den 9 september 2020 kl 13:32-16:45. 
Ajournering klockan: 15:42-15:52, 16:03-16:06 och 16:08-16:13. 

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), 1:e vice ordförande 
Mikaela Gross (V) 
Sadiq Sahal (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Simon Bring (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Ljungkvist () 
Tobiaz Kowalski (V) tjänstgörande ersättare för Birger Johansson (S) 
Annika Viktorsson Önnered (C) tjänstgörande ersättare för Torbjörn 
Gustafsson (C) 
Peter Danielsson (S) tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 

Ersättare  

Tjänstepersoner Lovisa Nilsson, ekonom kommunledningsförvaltningen §§ 75–85 
Katja Schönbeck, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen  
Marcus Landley, förvaltningssekreterare miljö- och byggnadsförvaltningen 
Magnus Assarsson, rektor Älghultskolan och Alstermoskolan 
Martina Nielsen, beteendevetare Älghultskolan 
 

Övriga närvarande Kerstin Hultquist, Lärarnas Riksförbund 
Justerare  

Justeringens plats och tid Trasten, Åseda, 14 september 13:00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-87 
 Marcus Landley  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Datum då anslaget 
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Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-10-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Marcus Landley  
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§ 75 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 76 Dnr 2020-000005  

Val av justerare 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Välja Margareta Schlee (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sadiq Sahal (C) yrkar välja Anna-Lena Gustafsson (KD) som justerare.  

Mikaela Gross (V) yrkar välja Margareta Schlee (M) som justerare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn-och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Sadiq Sahal (C) yrkande. 

Ordförande frågar om barn-och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Mikaela Gross (S) yrkande. 

Ordförande finner att barn-och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med 
Mikaela Gross (V) yrkande.  
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§ 77 Dnr 2020-000006  

Information från rektor och beteendevetare till barn- 
och utbildningsnämnden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Rektor för Alstermoskolan och Älghultskolan samt beteendevetare på 
Älghultskolan informerar barn- och utbildningsnämnden om följande: 

• Ekonomi 

• Måluppfyllelse 

• Uppstart Covid -19 

• Utvecklingsområden EHT 

• Elevhälsa 

• Arbete med kränkningsanmälningarna och förarbetet på 
Älghultsskolan 
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§ 78 Dnr 2020-000078  

Återrapportering av budgetberedning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom från kommunledningsförvaltningen rapporterar från barn-och 
utbildningsnämndens budgetgrupp. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2020-000012  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
uppföljning för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet samt 
att barn- och utbildningsnämnden noga följer upp den ekonomiska 
utvecklingen för resten av år 2020 .  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen beräknas göra ett negativt resultat på 
2,2 miljoner kronor vid årets slut. Det är en försämring med 800 tusen 
kronor och beror främst på merkostnader för personal i samband med den 
utdragna processen av organisationsförändringen på Uppvidinge Lärcenter.  
Kompensation för sjuklönekostnader under april – juli månad har erhållits 
från staten med 1,4 miljoner kronor. Till detta tillkommer extra kostnader 
på 1 miljon kronor i form av vikariekostnader och ytterligare 200 tusen 
kronor för den obligatoriska lovskolan som inte ersätts av statsbidrag.  

Uppvidinge Lärcenter kommer troligen att göra ett negativt resultat på 7,2 
miljoner kronor vid årets slut. Övriga verksamheter inom förvaltningen har 
vidtagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala underskottet ska 
stanna vid 2,2 miljoner kronor. Dessa åtgärder slår hårt mot organisationen. 
Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet att genomföra ytterligare 
besparingar i verksamheten under 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Margareta Schlee (M) yrkar på att lägga till meningen ”samt att barn- och 
utbildningsnämnden noga följer upp den ekonomiska utvecklingen för 
resten av år 2020.”  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
Margaretha Schlees (M) tilläggsyrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07, ekonom Lovisa Nilsson 
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Ekonomisk rapport, 2020-09-07 

Bilaga ekonomisk rapport, 2020-09-07 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 80 Dnr 2020-000192  

Rapportering om barn- och utbildningsnämndens 
lokalförsörjningsplan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen om barn- och 
utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan.  

Sammanfattning av ärendet 
I nuläget är det svårt för barn-och utbildningsnämnden att göra en riktig 
lokalförsörjningsplan. Orsaken till det är att vi äskar medel av 
Kommunstyrelsen till en skolutredning som jag hoppas skall ge oss lite 
infallsvinklar om både lokaler och kvalitet. 

Vi har akuta åtgärder som brådskar och som vi således måste prioritera, 
antingen vi vill eller inte. 

När det gäller förskolan i Nottebäck delar vi upp barnen och låter dom 
minsta, ett till tre år vara tillfälligt på Solgården. Det rör sig om cirka 40 
barn. Det kan även bli aktuellt med syskongrupp. Efter max två till tre år 
har vi påbörjat för ny förskola i Nottebäck. 

Särskolorna i Lenhovda och Älghult slås samman till en enhet och förläggs 
på Åsedaskolan F-9, enligt barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut. 
Särskolan i Lenhovda är utsynat av Arbetsmiljöverket. 

I Lenhovda är en ny förskola också nödvändig. Dessutom är det sedan 
länge planerat att flytta biblioteket och göra om den lokalen åt grundskolan 
som också har för dåligt med lokaler. 

Båda våra högstadiebyggnader är i stort behov av renoveringar. 
Åsedaskolans matsal är för liten och har varit så länge. Kemisalen är i stort 
behov av upprustning. 

Förskolan Gläntan i Kexholm, Åseda har behov av renoveringar. Dessutom 
står det efter flera år två moduler som har stått där alldeles för länge. Även 
där har vi behov av nybygge.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med ordförandes förslag till beslut och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-20 § 132 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 81 Dnr 2020-000239  

Betygsanalys grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
grundskolans terminsbetyg för vårterminen 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställningen innehåller en jämförelse av vårterminens betyg för åk 6 
- 9. Jämförelsen visar resultatet av olika elevgrupper på enhetsnivå. För åk 7 
- 9 visas andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen, det vill säga 
lägst betyg E i samtliga ämnen och hur stor andel av eleverna som är eller 
skulle ha varit behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet om det var dags 
att söka. I ett av underlagen visas ett diagram över meritvärdes förändring 
under tid. Diagrammen är uppdelade på huvudman, per skola och per kön. 
Tydligt är att det är fortfarande stor skillnad mellan pojkars och flickors 
meritvärde, där pojkarna drar det kortaste strået.  

I översikten ser man hur behörigheten för åk 9 förändrades till det positiva 
efter att lovskolan avslutades.  

För åk 6 räknas det även ut ett medelvärde per betyg eftersom antalet satta 
betyg kan skilja sig åt mellan skolorna. Det är beroende av hur många 
ämnen eleven har fått undervisning i under åk 6.  

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 av utvecklingsledaren 2020-08-25 

Meritvärden VT 20 BUN översikt 2020-08-25 

Diagram meritvärde åk 9 2020-08-26 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2019-000199  

Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av sökta 
statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 16 maj till 23 augusti har barn- och 
utbildningsförvaltningen ansökt om tre olika statsbidrag: 

Statsbidrag för papperslösa barn 

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas 
i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn. 

Statsbidrag för lärarlyftet 

Bidraget ska möjliggöra studier för lärare med legitimation, att öka sin 
lärarbehörighet till fler ämnen eller mot andra årskurser. Bidraget ska 
användas till resor och litteratur för den studerande.  

Statsbidrag för högskolestudier inom specialpedagogik 

Bidraget ska möjliggöra för lärare att vidareutbilda sig inom 
specialpedagogik. Bidraget ska användas till resor, litteratur och ersättning 
för att kunna gå ner i tjänstgöring under studierna.  

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 av utvecklingsledare, 2020-08-23  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 

Mötet ajourneras 15:42 till 15:52 
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§ 83 Dnr 2020-000219  

Ansökan om finansiering av skolutredning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel motsvarande 100 000 
kronor för finansiering av en skolutredning hos kommunstyrelsen. Beslut 
om utredningsdirektiv tas vid sammanträdet i oktober.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 10:e juni, § 151, (dnr 2020-000267) uppdragit till 
barn- och utbildningsnämnden att se över skolstrukturen i Uppvidinge 
kommun.  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation är ansträngd. Det 
finns inte utrymme att finansiera en skolutredning inom egen budget. I 
kommunens totala budget finns centralt avsatta medel för 
omstruktureringsåtgärder. Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 100 
000 kronor för finansiering av en skolutredning. Barn- och 
utbildningsnämndens vilja är att utredning påbörjas redan under 2020 och 
beräknas vara klar 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Barn- och utvecklingsnämnden ansöker om 100 000 kronor för finansiering 
av en skolutredning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Lena Gustafsson (KD) yrkar på att nämnden ska ta ställning till ett 
skriftligt direktiv för utredningens utförande innan beslut.  

Margareta Schlee (M) yrkar på att ge bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut med följande tilläggsyrkande:  
”föreslår att beslut om utredningsdirektiv tas vid sammanträdet i oktober.”  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om man kan besluta i enlighet med Anna- Lena 
Gustafsson (KD) förslag till beslut. 

Ordförande frågar om man kan besluta i enlighet med barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut tillsammans med Margareta 
Schlees (M) tilläggsyrkande. 
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Ordförande finner att man har beslutat i enlighet med barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut samt Margareta Schlees (M) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-08-18 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 151 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

  

 

Mötet ajourneras 16:03 till 16:06 

Mötet ajourneras 16:08 till 16:13 
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§ 84 Dnr 2020-000014  

Information från förvaltningschef 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

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

• Uppstart för skolan  

• SBS  

• Covid-19  

• Uppvidinge gymnasium färdigavvecklat  

• Förvaltningsrättens dom om viten  

• Fortsatt arbete med anmälningar till skolinspektionen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
rapporten och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt rapporten.  
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§ 85 Dnr 2020-000007  

Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2020  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till barn- och utbildningsnämnden:  

 1. Servicemått för erhållande av skolskjuts för gymnasieelever, 
Kommunstyrelsen 2020 § 184 
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§ 86 Dnr 2020-000010  

Återrapportering av kränkande behandling 2020 

Barn- och utbildningsnämndens 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 17 augusti till och 
med 9 september. 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).  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så..  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-08-18 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 
dagsaktuell sammanställning.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 87 Dnr 2020-000011  

Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen 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.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-08-17 

Förteckning av delegationsbeslut augusti 2020 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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