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Plats och tid Storasjö, Åseda, onsdagen den 11 mars 2020 klockan 13:30-16:40. Ajournering 
klockan 14:55-15:12.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Elin 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) 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen  
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom kommunledningsförvaltningen 
Ann Axelsson rektor norra förskoleområdet barn- och utbildningsförvaltningen 
§§ 14-16 

Övriga närvarande Kerstin Hultquist facklig representant för Lärarnas Riksförbund  
Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda 2020-03-11 klockan 17:00.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 14-27 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-03-13 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-04-06 
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§ 14 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

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

Val av justerare 

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

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsanteckning från Centerpartiet 
Det är kutym i de flesta demokratiskt styrda verksamheterna att 
oppositionen får möjlighet att delta vid justering av protokoll; så icke i 
Uppvidinge!     

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

Mikaela Gross (V) yrkar välja Jan Wernström (S) och 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 Mikaela Gross (V) yrkande.  

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

Information från rektor för norra förskoleområdet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektor norra förskoleområdet informerar barn- och utbildningsnämnden 
om följande:  

• förskolorna Björkåkra och Gläntans organisation 

o avdelningar 

o antal barn 

o personal 

o lokaler 

o måltidspedagogik 

o ekonomi 

o uppföljning av måluppfyllelse 

• framtida utmaningar 

• planer för framtiden     

Beslutet skickas till 
Rektor norra förskoleområdet  
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§ 17 Dnr 2020-000008  

Rapportering från gymnasieutskottet  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande för barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
rapporterar om följande ärenden från utskottets senaste sammanträde:  

• information om avvecklingsplan för Uppvidinge gymnasieskola 

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• Skolinspektionen 

• framtiden för vuxenutbildningen och SFI      
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§ 18 Dnr 2020-000020  

Betygssammanställning i grundskolan efter 
höstterminen 2019 

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

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.  

Åtgärdsplan 

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   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
åtgärdsplanen och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt 
åtgärdsplanen.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-02-12 § 9    

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

Ekonomisk uppföljning för år 2020 

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

2. Förvaltningschefen presenterar förslag till åtgärder för att komma i 
balans med budgetramen till utskicket inför nästa sammanträde i april. 
Förslaget skall vara utformat så att nämnden kan fatta beslut på underlaget.              

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens första ekonomiska prognos för året visar 
på ett befarat negativt utfall för året på 4,2 miljoner kronor. Prognosen 
baseras på budget, utfall efter två månader samt kända avvikelser. Den 
största avvikelsen är gymnasieverksamheten på minus 4,7 miljoner kronor 
då det inte blir helårseffekt på avvecklingen av de nationella programmen 
under 2020. Budgetmedel är borttagen helt för året men det finns kostnader 
för detta under hela vårterminen. Gymnasieverksamheten gjorde ett 
underskott på personalkostnader under föregående år vilket även följer 
med in i det nya året under vårterminen. En kostnad på 300 tusen kronor 
gällande vitet är uppbokat på 2020. Grundskoleverksamheten förväntas 
generera ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna 
överskrider budget på fem av sex grundskolor. Det är svårt att tillsätta 
tjänster inom förskolan framförallt vid långtidssjukskrivningar vilket gör att 
personalkostnaderna inom förskolan i södra området förväntas vara lägre 
än budgeterat vilket genererar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vid årets 
slut. Prognosen för verksamheten svenska för invandrare förväntas 
generera ett underskott på 800 tusen kronor till följd av minskade intäkter 
från Migrationsverket. Prognosen är osäker då utfallet är efter endast två 
månader. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar att förvaltningschefen presenterar förslag till åtgärder 
för att komma i balans med budgetramen till utskicket inför nästa 
sammanträde i april. Förslaget skall vara utformat så att nämnden kan fatta 
beslut på underlaget.  
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Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till Centerpartiets yrkande.       

Beslutsgång 
Proposition 1  
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.     

Proposition 2 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Centerpartiets och Robert Fredrikssons (SD) yrkande och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-09, ekonom Lovisa Nilsson 
Ekonomisk rapport, 2020-03-09 
Bilaga, ekonomisk rapport, 2020-03-09    

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2020-000015  

Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2019 

Barn- och utbildningsnämndens 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 
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har krediterats under året. Alla verksamheter utom gymnasieverksamheten 
redovisar ett bättre resultat än förväntat till följd av lägre 
personalkostnader.       

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 2020-02-25, ekonom Lovisa Nilsson 
Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2019   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 21 Dnr 2019-000259  

Remissvar gällande biblioteksverksamheten i 
Uppvidinge kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner remissvaret gällande 
Skolbiblioteken. 

2. Med hänvisning till remissvaret avslår barn- och utbildningsnämnden 
kommunstyrelsens förfrågan att föra över Skolbiblioteksorganisationen till 
barn- och utbildningsnämnden.      

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.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Margareta Schlee (M) yrkar att med hänvisning till remissvaret avslår barn- 
och utbildningsnämnden kommunstyrelsens förfrågan att föra över 
Skolbiblioteksorganisationen till barn- och utbildningsnämnden.      

Beslutsgång 
Proposition 1  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens och Centerpartiets förslag 
till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.     
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Proposition 2 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.      

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 
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§ 22 Dnr 2019-000233  

Intern kontroll för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens 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.    

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 
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 
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§ 23 Dnr 2020-000007  

Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Inga meddelanden att återrapportera.      
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§ 24 Dnr 2020-000014  

Information från förvaltningschef 

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

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

• Samverkan för bästa (för)skola 

• beslut från Skolinspektionen på huvudmannanivå 

• sportlovskola i Älghult 

• förebyggande arbete gällande Coronavirus     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
rapporten och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt rapporten.      

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 25 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 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).    

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, 2020-02-25 
Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 
dagsaktuell sammanställning    

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

Återrapportering av statsbidrag 

Barn- och utbildningsnämndens 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 
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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Förslag till beslut på sammanträdet 
     

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 utvecklingsledare, 2020-02-25.    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 27 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 fatta beslut 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 mars 2020    
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