
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(27) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden stryker ärendet Omlokalisering av 
grundsärskolan i Uppvidinge kommun, diarienummer 2019-000047, från 
dagordningen.  

Barn- och utbildningsnämnden lägger till ärende på dagordningen om 
Lokal för fritidsavdelningen på Älgalyckan, diarienummer 2019-000193.     
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§ 77 Dnr 2019-000010  

Information från rektor för Alstermoskolan 

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

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

• organisation 

• måluppfyllelse 

• ekonomi 

• framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Magnus Assarsson rektor Alstermoskolan 
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§ 78 Dnr 2019-000075  

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:  

• antagning 

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• Skolinspektionen      
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§ 79 Dnr 2019-000045  

Återrapportering av åtgärder gällande 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun 

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2019 § 31 i uppdrag att återrapportera utföranden av 
föreslagna åtgärder med hänsyn till behov, utrymningsvägar och säkerhet.  

Åsedaskolan 
Skolsköterskan är fortfarande kvar i befintliga lokaler. När ombyggnationen 
på Åsedaskolan F-6 är klar frigörs lokaler för att göra en mer central 
placering, en del ombyggnation kan krävas då skolsköterskan måste ha 
tillgång till vatten i sina lokaler.  

Det finns inga möjligheter till utrymningsvägar i nuvarande lokaler därav 
finns behov av trygghetslarm som är kopplat till skoladministratören.  

Älghultskolan 
Älghultskolan har fått ett väntrum mittemot skolsköterskans expedition. 
Medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA) är ansvarig för att insynsskydd 
ordnas.  

Lenhovdaskolan 
Lenhovdaskolan har vidtagit åtgärder gällande ljusförhållande och 
pappershållare.  

Nottebäckskolan 
Lokalerna har åtgärdats med en tätningslist insatt i en dörr och lokalerna är 
målade.  

Alstermoskolan 
Alstermoskolan har åtgärdat lokalerna så att sekretessen uppfylls i 
anslutning till skolsköterskan. Det går inte att få till ett väntrum i 
nuvarande lokaler men det är inte längre ett genomgångsrum. 
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Uppvidinge gymnasieskola 
Km-touch syntavla är inköpt av Elevhälsan för att användas på flera skolor.  

Det finns begränsade möjligheter till utrymning genom ett fönster i 
nuvarande lokaler därav finns behov av trygghetslarm som är kopplat till 
skoladministratören. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av trygghetslarm.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
återrapporteringen.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt 
återrapporteringen.       

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 31 
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för elevhälsan, 2019-08-20 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 
2018 Uppvidinge kommun, 2019-03-01   

Beslutet skickas till 
Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan 
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§ 80 Dnr 2019-000099  

Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla dialogen 
med Uppvidingehus  

2. Barn – och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
Uppvidingehus ha regelbundna uppföljningar av fastighetsskötsel och 
lokalvård         

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2019 § 52 fick barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning av 
fastighetsskötsel och lokalvård avseende hur förskolor och skolor upplevt 
verksamheten efter att den överfördes från barn- och 
utbildningsförvaltningen till Uppvidingehus. Utredningen har genomförts 
genom att ha intervjuer med de rektorer, med undantag för rektorn för 
Åsedaskolan F-6, vars enheter har lokalvård och fastighetsskötsel från 
Uppvidingehus. Intervju har även genomförts med Uppvidingehus VD.  

Förskolechefernas och rektorernas synpunkter på fastighetsskötsel och 
lokalvård varierar. Gemensamt för de förskolor och skolor där det fungerar 
bra är att de upplever att dialogen och kontakten mellan förskolor och 
skolor och lokalvårdarna är bra. Det finns en flexibilitet i lokalvården och 
att den anpassas till behoven som finns. På förskolor och skolor där det 
fungerar sämre beskrivs dialogen som bristfällig i olika led, och oklarheter 
hur lokalvården ska utföras. De flesta förskolechefer och rektorer har 
uttryckt mer tillfredställelse gällande fastighetsskötseln med relativt god 
tillgänglighet och att arbetet utförs med service och kvalité. Var 
fastighetsskötseln och lokalvården organisatoriskt placeras är av mindre 
betydelse. Det centrala är att det fungerar för verksamheten och en god 
kommunikation med deras respektive arbetsledningar finns. 
Uppvidingehus VD säger att man nu gör en organisationsförändring från 1 
oktober 2019 som ska skapa en tydligare struktur. För att öka 
tillgängligheten förstärks lokalvårdens arbetsledarfunktion med en 
medarbetare, och uppdelningen blir att en arbetsledare ansvarar för södra 
kommundelen och en för norra kommundelen. Vad det gäller ekonomiska 
intäkter för lokalvård, så går eventuellt överskott tillbaka till kommunen.  
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För att kommunikationen kring fastighetsskötsel och lokalvård ska fungera 
bättre framöver behövs en närmare dialog kring förväntningar och 
förutsättningar mellan förskolorna och skolorna och Uppvidingehus. Barn- 
och utbildningsförvaltningen och Uppvidingehus bör ha regelbundna och 
gemensamma uppföljningar, åtminstone i början efter 
organisationsförändringen, så att båda parter får samma information och 
kan utvärdera verksamheten. Om det uppstår oklarheter är det viktigt att 
barn- och utbildningsförvaltningen och Uppvidingehus så snart som möjligt 
återkopplar till varandra.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 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 integrationssamordnare, 2019-08-26  
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 52 
Sammanställning av intervjuer 2019-08-20 
Uppvidingehus städmanual ”städning ska i huvudsak ske enligt 
nedanstående fyra nivåer” 
Förändring lokalvårdsverksamheten, Uppvidingehus 2019-04-08 
Avtal om förvaltning av kommunala fastigheter 2013-11-11 
Tilläggsavtal till Avtal om förvaltning av kommunala fastigheter 2016-09-23   

Beslutet skickas till 
Uppvidingehus 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 81 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras och presenteras senast på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i november.       

Reservation 
Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Anna-Lena Gustafsson (KD) och 
Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar 
reservationsmotivering nedan.  

Reservationsmotivering 
Svalan har haft ett behov av utökade lokaler under hela året. Vi finner det 
beklämmande att vi fortfarande inte har ett beslut att tillgodose förskolans 
behov.      

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i maj 2019 § 64 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 
utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 
framtida utvecklingsbehoven.  

Förskolan är i behov av större lokaler i allmänhet men i synnerhet är köket 
gammalt och litet. Det är en svår arbetsmiljö för den personalen som arbetar 
i köket med exempelvis en diskmaskin som kräver manuella lyft, 
begränsade möjligheter till förvaring av livsmedel samt avsaknad av frysar 
och kyl.  

För att utöka lokalerna och åtgärda den svåra arbetsmiljön i köket föreslås 
en ombyggnad av köket och att en förskolemodul placeras på gården för att 
möjliggöra ytterligare en barnavdelning. Syftet med detta är att förbättra 
kökspersonalens arbetsmiljö och minska barngrupperna. En ombyggnation 
enligt förslag skulle även möjliggöra att transporten till köket kan komma in 
på baksidan och inte på gården som sker idag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden fattar beslut om följande punkter:  

1. göra en ombyggnation av köket på förskolan Svalan 
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2. hyra in en förskolemodul under en tidsperiod på fem år för att 
kompensera den yta som kökets ombyggnation tar i anspråk samt för att 
användas som en förskoleavdelning då barnantalet ökar 

3.  hemställa hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget om 1 
miljon kronor för ombyggnation av köket på förskolan Svalan    

4. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 
och 2022 om 607 200 kronor/år för hyrning av förskolemodul 

5. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 
och 2022 om 750 000 kronor /år för utökade personalkostnader på förskolan 
Svalan 

6. driftskostnaden för kapitalkostnaden för ombyggnation finansieras inom 
ramen för förskolan Svalans driftsbudget 

Ekonomiska konsekvenser 
En preliminär kostnadsberäkning av projektet har gjorts av Uppvidingehus.  

Kostnad för ombyggnation av köket  
Cirka 1 miljon kronor.  

Kostnad för hyra av förskolemodul 
Efter avtalad hyrestid erbjudes köp eller fortsättningshyra av byggnaden.  

Årshyra vid 5 års hyrestid 607 200  kr/år  
Fortsättningshyra efter 5 års hyrestid      109 300  kr/år 
Köppris år 6 315 000  kr 

Kostnad för utökade personalkostnader 1,7 heltidstjänst 
Cirka 750 000 kronor/år       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikaela Gross (V) yrkar att ärendet återremitteras och presenteras senast på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november.  

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar återremiss på punkterna 1 och 3-6 och bifall 
till punkt 2 i barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Margareta Schlee (M) och Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall till Mikaela 
Gross (V) yrkande.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Mikaela Gross (V) yrkande.  
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Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.   

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Mikaela Gross (V) yrkande.      

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 64 
Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-08-20  
Förskolan Svalan, 2019-08-21 
Ritning av modul   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2019-000180  

Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 
kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans nationella program 
inför läsåret 2020/2021.  

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera 
underlaget med en risk- och konsekvensanalys innan det skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.   

Reservation 
Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Anna-Lena Gustafsson (KD) och 
Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar 
reservationsmotivering nedan.  

Reservationsmotivering 
Gymnasieskolan har inte fått redovisa sitt förslag som nämnden tidigare 
begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. Vart och ett av 
dem 3 delbeslut motiverar detta. Vi finner det osannolikt att komvuxlärarna 
skulle hinna med 75 IM elever inom sina nuvarande tjänster.      

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för besparingar. En av 
utgångspunkterna var att det krävs strukturförändringar för att fortsatt 
utveckla kommunen. 

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.  

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 
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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 diskussioner förts fram som 
möjliga grundstenar i ett eventuellt yrkesgymnasium.  

Presidiet önskar se ett större fokus på grundskolan. Som en följd av 
avvecklingen av gymnasiet flyttas Åsedaskolan 7-9 till gymnasiets lokaler. 
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Att använda gymnasiets lokaler till fortsatt skolverksamhet är en god 
resursanvändning av befintliga lokalresurser. Till skollokalerna där 
Åsedaskolan 7-9 är idag flyttas vuxenutbildning och 
introduktionsprogrammen.  

Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att hemställa till kommunfullmäktige om att 
avveckla gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program får en kostnadseffekt 
vad vi kan se idag på 2.5 miljoner kronor.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 
yrkar på återremiss. Skolan har inte fått redovisa sitt förslag som nämnden 
tidigare begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. Vi finner 
det osannolikt att komvuxlärarna skulle hinna med 75 IM elever inom sina 
nuvarande tjänster.  

Robert Fredriksson (SD) och Anna-Lena Gustafsson (KD) yrkar bifall till 
oppositionens yrkande.  

Jan Wernström (S) tilläggsyrkar till presidiets förslag till beslut att barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att komplettera underlaget med en 
risk- och konsekvensanalys innan det skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.  

Margareta Schlee (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut och Jan 
Wernströms (S) tilläggsyrkande.  

Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 
yrkar avslag. Gymnasieskolan har inte fått redovisa sitt förslag som 
nämnden tidigare begärt. Någon risk- och konsekvensanalys har inte gjorts. 
Vart och ett av dem 3 delbeslut motiverar detta. Vi finner det osannolikt att 
komvuxlärarna skulle hinna med 75 IM elever inom sina nuvarande 
tjänster.    

Beslutsgång 
Proposition 1  
Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska 
återremitteras.  
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Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras 
idag.  

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs.  

Ordförande finner genom votering att ärendet ska avgöras idag.   

Proposition 2  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med presidiets förslag till beslut med Jan Wernströms (S) tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med oppositionens yrkande om avslag.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med presidiets förslag till beslut med Jan Wernströms (S) tilläggsyrkande.        

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till att ärendet ska avgöras 
idag och att Nej-röst innebär bifall till att ärendet återremitteras. 

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Mikaela Gross (V) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Anna-Lena Gustafsson (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Robert Fredriksson (SD)  X  

Totalt 7 4 0 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-28 
Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 
Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 
Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket   

Beslutet skickas till 
Uppvidinge gymnasieskola 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 83 Dnr 2019-000193  

Lokal för fritidsavdelningen på Älgalyckan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att skyndsamt utreda och genomföra, om 
möjligheten finns, en förflyttning av fritidsavdelningen på Älgalyckan till 
de lokaler som SFI i Älghult idag disponerar.       

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september initierades 
aktuellt ärende på dagordningen gällande lokal för fritidsavdelningen på 
Älgalyckan.     

Fritidsavdelningen på Älgalyckan delar idag lokal med 
förskoleavdelningen. Båda avdelningarna har många barn inskrivna och de 
är mycket trångbodda. Detta ger till följd att båda verksamheterna blir 
lidande. Därför bör en alternativ lokal för fritidsavdelningen hittas 
skyndsamt. På sammanträdet diskuteras det att SFI disponerar idag en lokal 
som är mycket lämplig för fritidsverksamhet och det borde vara lättare att 
hitta en alternativ lokal för vuxenstuderande inom kommunen än en annan 
fritidslokal belägen på ett bra sätt i Älghult.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Lena Gustafsson (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att skyndsamt utreda och 
genomföra, om möjligheten finns, en förflyttning av fritidsavdelningen på 
Älgalyckan till de lokaler som SFI i Älghult idag disponerar.  

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar bifall till Anna-Lena Gustafssons (KD) 
yrkande.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Anna-Lena Gustafssons (KD) yrkande.   

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Anna-Lena Gustafssons (KD) yrkande.     
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Presidiet ta fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid årets slut 
som redovisas nästa nämnd.  

Oppositionen tar fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid årets 
slut som redovisas nästa nämnd.    

Sammanfattning av ärendet 
Barn-och utbildningsnämnden förväntas generera ett underskott på 5 mnkr 
vid årets slut. Det är en försämring med 2,4 mnkr mot föregående prognos 
per den 31 maj. Det är ytterligare två statsbidrag som uteblir på totalt 2,2 
mnkr. Personalkostnaderna inom grundskolan har ökat vilket gör att 
prognosen har försämrats med 400 tkr. Antal tjänster på SFI kommer vara 
färre under höstterminen i jämförelse mot vårterminen vilket förbättrar 
prognosen med 200 tkr. Prognosen inom förskolan är fortfarande positiv på 
grund av icke tillsatta tjänster som följer av svårigheten att få tag på 
personal. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 juni år 2019 § 70 att ge 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda Uppvidinge 
gymnasieskola och SFIs underskott. Denna utredning pågår och delges 
barn- och utbildningsnämnden vid senare tillfälle.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 
yrkar att presidiet tar fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid 
årets slut som redovisas nästa nämnd.  

Margareta Schlee (M) yrkar att oppositionen tar fram åtgärdsförslag för att 
uppnå ett nollresultat vid årets slut som redovisas nästa nämnd.     

Beslutsgång 
Proposition 1  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med oppositionens yrkande.   
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Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med oppositionens yrkande. 

Proposition 2  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande.   

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Margareta Schlees (M) yrkande.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-06 
Ekonomisk rapport  
Bilagor ekonomisk rapport   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 
Oppositionen i barn- och utbildningsnämnden 
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§ 85 Dnr 2019-000013  

Meddelanden  

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

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

1. Underrättelse för kännedom nybyggnad vindkraftverk, miljö- och 
byggnadsförvaltningen, 2019-000079 

2. Granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning, 
revisorerna, 2019-000184 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.       
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§ 86 Dnr 2019-000011  

Verksamhetsrapport 

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

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

• sommarskola med positivt resultat 

• utbildning med elevhälsan 

• lärgrupper 

• Samverkan för bästa skola med enheterna Uppvidinge 
gymnasieskola, Älghultskolan, Åsedaskolan 7-9, Älgalyckan, 
Vintergatan och Gläntan 

• Skolinspektionens verksamhetsbesök på Uppvidinge gymnasieskola    

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

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt rapporten.     

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 87 Dnr 2019-000026  

Återrapportering av kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner återrapporteringen av 
kränkande behandling.   

Sammanfattning av ärendet 
En sammanfattning presenteras av de anmälningar av kränkande 
behandling som inkommit från förskolor och skolor under tidsperioden 21 
maj - 23 augusti.   

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.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-08-21. 
Sammanställning av kränkande behandling 21 maj – 23 augusti   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 88 Dnr 2019-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering av 
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.  

Följande delegationsbeslut anmäldes till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet:  
Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-05-10  
A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-05-23  
A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-05-23  
A.1.9 Beslut om stängningsdagar för höstterminen 

2019 för förskolor i Uppvidinge kommun 
2019-06-26 2019-000142 

E.14 Beviljad överenskommelse med Skolverket 
gällande Samverkan för bästa skola 

2019-06-26 2019-000140 

E.14 Beviljat avtal med Polyglutt förskola 3 år Öppna 
famnen 

2019-06-26 2019-000144 

E.11 Fastställande av ny dokumenthanteringsplan för 
barn- och utbildningsnämnden 

2019-07-01 2019-000147 

E.11 Fastställande av ny arkivbeskrivning för barn- 
och utbildningsnämnden 

2019-07-01 2019-000146 

A.4.5 Beslut om förlängning av studietid 2019-06-28  

A.4.8 Beviljad ansökan om inackorderingsbidrag 2019-07-08  

A.2.4 Beviljad överenskommelse med Nybro kommun 
gällande interkommunal ersättning 

2019-08-12  

A.2.4 Beviljad överenskommelse med Nybro kommun 
gällande interkommunal ersättning 

2019-08-12  
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Delegat Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 
Sara Klaéson 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av lärare 100 % tillsvidaretjänst  2019-08-12  
B.1.1 Anställning av obehörig lärare 100 % 

visstidsanställning 
2019-08-12  

 
 
Delegat Verksamhetschef för Elevhälsan Yvonne Petersson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-04  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-06-28  
A.4.12 Beslut om elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskola 
2019-07-02  

A.4.12 Beslut om elev tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskola 

2019-07-01  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-06-28  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-01  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-02  

 
Delegat Ordförande Jan Wernström 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.12 Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden 

gällande nybyggnad vindkraftverk 
2019-06-26 2019-000079 

E.12 Beviljad överenskommelse med Skolverket 
gällande Samverkan för bästa skola 

2019-06-26 2019-000140 

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut september      
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