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Plats och tid Uppvidinge gymnasieskola, Åseda, onsdagen den 15 april 2020 kl 13:30-14:43.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Jim Johansson (S) 
Tobiaz Kowalski (V) tjänstgörande ersättare för Birger Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Ann-Sofie Birgersson (C) tjänstgörande ersättare för Anna-Lena Gustafsson 
(KD) 
Anders Ljungkvist (-) 
Robert Fredriksson (SD) 
Peter Danielsson (S) tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 
 

Tjänstepersoner Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom kommunledningsförvaltningen 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Marcus Landley nämndsekreterare miljö- och byggnadsförvaltningen 
Yvonne Petersson verksamhetschef för elevhälsan § 32 

Övriga närvarande Sara Persson facklig representant för Lärarförbundet   
Johanna Ekros facklig representant för Lärarnas Riksförbund 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Uppvidinge gymnasieskola 2020-04-21 klockan 14:30.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-42 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 
publiceras 2020-04-23 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-05-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten i Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 30 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar bort ärendet Information från rektor för 
Lenhovdaskolan och Nyanländas lärande, diarienummer 2020-000006, och 
lägger till ärendet Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet, diarienummer 2020-000119, samt ärendet Avgifter i förskola 
och fritidshem för vårdnadshavare som är permitterade, diarienummer 
2020-000120.  

I övrigt godkänns dagordningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden tar bort ärendet 
Information från rektor för Lenhovdaskolan och Nyanländas lärande, 
diarienummer 2020-000006, och lägger till ärendet Omsorg för barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, diarienummer 2020-000119, 
samt ärendet Avgifter i förskola och fritidshem för vårdnadshavare som är 
permitterade, diarienummer 2020-000120.  

I övrigt godkänns dagordningen.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jan Wernströms (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.      
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§ 31 Dnr 2020-000005  

Val av justerare 

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

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsanteckning från Torbjörn Gustafsson (C).  
Det är kutym i våra demokratiskt styrda grannkommuner Växjö, Lessebo, 
Nybro, Högsby och Vetlanda att oppositionen får möjlighet att delta vid 
justering av protokoll; så icke i Uppvidinge.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Sadiq Sahal (C) yrkar välja Ann-Sofie Birgersson (C) som justerare.  

Peter Danielsson (S) yrkar välja Margareta Schlee (M) som justerare.    

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

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

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Peter Danielssons (S) yrkande.      
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§ 32 Dnr 2020-000009  

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2019 i Uppvidinge 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnd godkänner patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2019 Uppvidinge 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun ska fullgöra 
kommunens uppgifter som vårdgivare och har det primära ansvaret för att 
alla relevanta hälso- och sjukvårdsförfattningar följs. 

I Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet gällande 
Elevhälsans medicinska insats ingår att årligen skriva en Patientsäkerhets- 
och kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:19). Patientsäkerhetsberättelsen är en 
del i att systematiska följa upp och utvärdera föregående års mål och 
verksamhet. Övergripande mål för 2019 var att patientsäkra vår verksamhet 
genom ett ständigt arbeta med att utveckla vårt ledningssystem, vilket 
bland annat innebär regelbundna uppföljningar av rutiner, 
verksamhetsplan samt egenkontroller av vår verksamhet.  

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 verksamhetschef för Elevhälsan, 2020-03-23 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 
Uppvidinge Kommun år 2019, 2020-03-01    

Beslutet skickas till 
Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan 
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§ 33 Dnr 2020-000114  

Information gällande Covid-19 och barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 

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

Sammanfattning av ärendet 
Precis som övriga samhället så har våra verksamheter påverkats av  
Covid-19. Från den 13 mars har vi bokfört frånvaron av barn/elever samt 
personal för att kunna ha en samlad överblick. Under den första veckan 
hade vi stor frånvaro främst hos barnen inom förskoleverksamheten, vilket 
gjorde att man slog ihop avdelningar. Vi ser nu att både barn/elever och 
personal har tillfrisknat och kommit tillbaka till verksamheterna. Alla som 
vistas i våra verksamheter ska vara friska, annars ska de stanna hemma. 
Alla uppmuntras att vara noggranna med handhygien. I matbespisningen 
har man vidtagit åtgärder för att minska smittspridning.    

Alla verksamheter inom förskola och grundskola har varit öppna som 
vanligt.  

Den 17 mars rekommenderade regeringen alla gymnasieskolor, 
vuxenutbildning, högskolor och universitet att ställa om till 
distansundervisning. I vår kommun innebar det att gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen snabbt ställde om till distansundervisning. Det fungerar 
väl, även om det finns svårigheter att undervisa i praktiska moment och 
inom svenska för invandrare i kurserna A och B. Från och med den 14 april 
beviljas Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning att bedriva viss 
undervisning för max 5 elever per grupp.  

Även grundskolorna har förberett sig på att kunna undervisa på distans 
genom att personalen och eleverna utbildar sig i digitala verktyg och E-
läromedel.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-03-30    
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§ 34 Dnr 2020-000119  

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Vid beslut från regeringen om tillfällig stängning av verksamheter vid 
extraordinära händelser i samband med Covid-19 beslutar barn och 
utbildningsnämnden följande:  

1. Omsorg i förskolan och fritidshem för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas på Björkåkra förskola och 
Åbacken fritidshem i Åseda, Vintergatans förskola och Ekens fritidshem i 
Lenhovda, Junibackens förskola och Regnbågens fritidshem i Alstermo och 
Svalans förskola och Tornsvalans fritidshem i Norrhult.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får utifrån omsorgsbehovet besluta 
om att inte hålla alla ovanstående enheter öppna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 mars år 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger Regeringen 
och skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av 
förskoleenheter, skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt 
skollag (2010:800). Regeringen har utfärdat en anslutande förordning och 
bemyndigat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utfärda 
närmare föreskrifter rörande samhällsviktig verksamhet.  

Huvudmannen får besluta om stängning vid följande:  

• Om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen är 
frånvarande vid en samhällsfarlig sjukdom att det under viss tid inte 
går att bedriva, 

• efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka 
spridning av samhällsfarlig sjukdom, 

• om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten 
har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller med 
anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som 
berör skolområdet. 
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Vid stängning har huvudmannen skyldighet att erbjuda omsorg utifrån 
följande:  

• förskola och fritidshem för barn som på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som 
endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem,  

• eller förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare 
som deltar i samhällsviktig verksamhet.   

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 och förvaltningskoordinator, 2020-04-
08 
Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 
Bild från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap över process för 
omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 35 Dnr 2020-000120  

Avgifter i förskola och fritidshem för vårdnadshavare 
som är permitterade 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande för år 2020:  

1. Barnet behåller sin plats i förskolan alternativt i fritidshemmet enligt 
tidigare schema då vårdnadshavare var i arbete.  

2. Inga förändringar görs för avgifter inom förskolan och fritidshemmet. 
Förskola och fritidshem är en frivillig skolform vilket medför att ingen 
närvaro är tvingande. Vårdnadshavare fortsätter att abonnera på platsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 mars 2020 meddelade regeringen att korttidspermittering införs, 
som följd av den arbetsbrist som uppstått i och med utbrottet av viruset 
covid-19 i Sverige. Reglerna kommer att gälla under resten av år 2020.  

Korttidspermitteringen innebär att företag tillfälligt kan minska anställdas 
arbetstid till antingen 20, 40 eller 60 procent. Om detta görs får den 
anställda behålla drygt 90 procent av sin lön. Vid permittering ska den 
anställda dock vara tillgänglig för arbete om behovet uppstår igen. Om 
arbetsgivaren beordrar den anställda att komma till jobbet, ska personen 
alltså göra det. 

Kommuner gör olika i vad som gäller angående rätten till förskoleplats eller 
fritidshemsplats för vårdnadshavare som är korttidspermitterade eftersom 
det är nytt begrepp samt att det ännu inte finns några rekommendationer 
för hur det ska hanteras. Skollagen behandlar endast vilken rätt barnet har 
till förskola och fritidshem under tiden som vårdnadshavaren 
förvärvsarbetar eller studerar, är arbetslös eller föräldraledig för ett annat 
barn (Skollagen 2010:800 8 kap. § 4–7 samt 14 kap § 5-8).  

Rätten till förskola gäller som huvudregel för barn som behöver 
barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller 
om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är 
upp till varje huvudman för förskolan att bedöma om ett barn har rätt till 
förskola i det enskilda fallet. Huvudmannen bör väga in det faktum att 
korttidspermitterade personer ska stå till sin arbetsgivares förfogande och 
att behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel.  
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En del kommuner erbjuder barnet plats på förskolan 15–25 timmar/vecka 
och på fritidshem 15 timmar/vecka som är avgiftsbelagd. I en annan 
kommun behåller barnet sin ordinarie plats till ordinarie avgift. Om 
huvudmannen väljer att minska avgiften eller se det som en avgiftsbefriad 
allmän förskola alternativt öppen fritidsverksamhet får det ekonomiska 
konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. En annan aspekt är att 
värna om kontinuiteten för barnet och att göra det möjligt för 
vårdnadshavare att snabbt kunna återgå helt eller delvis till arbetet och/eller 
annat arbete. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om huvudmannen väljer att minska avgiften eller se det som en 
avgiftsbefriad allmän förskola alternativt öppen fritidsverksamhet får det 
ekonomiska konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden.   

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, 2020-04-14    

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 36 Dnr 2020-000012  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
uppföljning för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och 
åtgärdsplanen.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen beräknas göra ett nollresultat vid årets 
slut. Det är en förbättring med 4,2 miljoner kronor mot föregående prognos. 
Prognosen baseras både på kommande åtgärder men även ökade intäkter i 
form av statsbidrag. Alla chefer har fått i uppdrag att se över sina 
verksamheter och en åtgärdsplan har tagits fram. Åtgärdsplanen förbättrar 
prognosen med 2,5 miljoner kronor. Statsbidragen genererar en förbättring 
med 700 tusen kronor. Vuxenutbildningen bidrar med en förbättring på 1 
miljon kronor då utfallet av personalkostnaderna efter tre månader visar på 
ett överskott under vårterminen. 

Prognosen är oerhört osäker till följd av den pågående pandemin. Hur 
nämndens ekonomi kommer att påverkas är i dagsläget helt omöjligt att 
uttala sig om. Prognosen som redovisas förutsätter att de ersättningar som 
utlovats från staten till kommunerna för extrakostnader till följd av 
pandemin täcker de merkostnader som uppstår.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
informationen och åtgärdsplanen.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jan Wernströms (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-04-08 
Ekonomisk rapport 2020-04-08 
Bilaga, ekonomisk rapport 2020-04-08    
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonom 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 37 Dnr 2020-000013  

Information om aktuella barn- och elevtal 

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 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 och hur många elever som går hos 
oss från andra kommuner.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-03-27 
Aktuellt elevtal 2020-03-27     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 38 Dnr 2020-000082  

Namnbyte på Uppvidinge gymnasieskola, 
vuxenutbildning och SFI 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Uppvidinge gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare 
byter namn till Uppvidinge Lärcenter. Namnbytet gäller från och med 2020-
07-01.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 § 172 att gymnasieskolans 
nationella program kommer avvecklas inför läsåret 2020/2021. Namnbytet 
föreslås med anledning av ovan nämnda politiska beslut eftersom 
Uppvidinge gymnasieskola inte längre kommer vara en gymnasieskola, 
utan det är kurser inom vuxenutbildningen som kommer erbjudas.  

Namnbytet innebär att all vuxenutbildning som erbjuds i Uppvidinge byter 
namn till Uppvidinge Lärcenter. Uppvidinge Lärcenter kommer att erbjuda 
introduktionsprogrammen, vuxenutbildning och svenska för invandrare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för utbyten av skyltar och eventuell marknadsföring.    

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 rektor, 2020-03-13    

Beslutet skickas till 
Rektor Uppvidinge gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunikationsansvarig kommunledningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 39 Dnr 2020-000014  

Information från förvaltningschef  

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

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

• arbetet med Covid-19 i barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 40 Dnr 2020-000007  

Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden  

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

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

1. Ekonomisk rapport, kommunstyrelsen 2020 § 63   

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.     

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 41 Dnr 2020-000010  

Återrapportering av kränkande behandling  

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 12 mars till och 
med 15 april. 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 besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-03-27     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 42 Dnr 2020-000011  

Återrapportering av delegationsbeslut  

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 besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-02-26 
Förteckning av delegationsbeslut april 2020     
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