
 

 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sofie Saläng,  
sofie.salang@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-27 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 11 november 2020 klockan 

13:30 i Uppvidinge lärcenter, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Val av justerare 2020 

Dnr 2020-000005  

 

3.  Information från rektor till barn- och 

utbildningsnämnden 2020 

Dnr 2020-000006  

Rektor för Åsedaskolan F-6 

informerar på sammanträdet.  

4.  Systematiskt kvalitetsarbete 2020  

Dnr 2020-000269  

Underlaget distribueras innan 

sammanträdet. 

5.  Budget 2021 och verksamhetsplan för 2022-

2023 

Dnr 2020-000024  

./. 

6.  Framställan till Kommunstyrelsen om 

kostnadstäckning för underskottet 2020 

Dnr 2020-000303  

./. 

7.  Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

uppföljning för år 2020 

Dnr 2020-000012  

Underlaget distribueras innan 

sammanträdet.  

8.  Åtgärder med anledning av stora skillnader i 

elevresultat i grundskolan 

Dnr 2020-000298  

./. 

9.  Sammanträdesplan för Barn- och 

utbildningsnämnden 2021 

Dnr 2020-000236  

./. 

10.  Information om GDPR och Privacy Shield  

Dnr 2020-000291  

./. 
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Ärende Anteckningar 

11.  Information från förvaltningschef 2020 

Dnr 2020-000014  

Förvaltningschef informerar på 

sammanträdet.  

12.  Information från näringslivsansvarig i 

Uppvidinge kommun  

Dnr 2020-000304  

Näringslivsansvarig i Uppvidinge 

kommun informerar på 

sammanträdet. 

13.  Meddelanden till barn- och 

utbildningsnämnden 2020  

Dnr 2020-000007  

Meddelandena presenteras på 

sammanträdet.  

14.  Återrapportering av kränkande behandling 

2020 

Dnr 2020-000010  

./. 

15.  Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Dnr 2020-000011  

./. 

 

Jan Wernström 

ordförande 

Sofie Saläng 

Förvaltningssekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-22 
Referens 

BUN 2020-000269 

  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 2020  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2019 - 2020 systematiska kvalitetsarbete för fritidshem och grundskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att få en god kvalité 

på sin verksamhet. För att nå de uppsatta målen behövs att man följer upp, 

analysera, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs för 

att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det huvudmannens ansvar 

att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå enligt 

4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

Varje enhet har arbetat med det systematiska kvalitetsarbete i dialog med 

utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 

verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 

utvecklingsområden lyfts fram. Respektive rapport innehåller 

huvudmannens bedömning och åtgärdsplan. Till denna nämnd finns 

fritidshem och grundskola färdigsammanställd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-10-22. 

Kvalitetsrapport fritidshem, huvudmannen  

Kvalitetsrapport grundskola, huvudmannen 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Budget 2021 och verksamhetsplan för 2022-2023 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till budget 2021 och 

verksamhetsplan för 2022-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni, § 164, om budgetramarna för 

kommunens nämnder. Den 6 oktober §110 togs ett beslut om tillägg i 

budgetramarna.  

 

Förändring av budgetram  2020 2021 2022 2023 

Ingångsvärde 241 308 245 585 252 824 254 746 

Intäktsuppräkning -174 -455 -511 -497 

Uppräkning övriga kostnader 2 011 2 494 2 433 2 598 

Tillskott i ram 2 440 6 000     

Neddragning i ram   -800     

Budgetram 245 585 252 824 254 746 256 847 

Förändring   7 239 1 922 2 101 

 
Förändringar i budgetram förutom ordinarie kostnads- och intäktsuppräkningar 

består av en utökning i ramen med totalt 5,2 miljoner kronor. Det är tillskott som 

består av 3 miljoner kronor till följd av utökat barnantal i förskola och ytterligare 3 

miljoner kronor till följd av högre kvalitet och bättre resultat i skolan. Det är även 

en neddragning i ram på 800 tusen kronor som beslutades av KF i november 2019. 

Personalkostnaderna är i 2019 års nivå. Löneökningar tillförs efter genomförd 

lönerevision.  

Tillskottet på totalt 5,2 miljoner kronor har fördelats enligt nedan: 

 Utökat budget för svenska för invandrare med 2 miljoner kronor. 

Tidigare budgeterade intäkter är borttagna. 

 Utökat budgeten för extern regi inom gymnasieverksamheten med 

500 tusen kronor då intäkter från Migrationsverket minskar på 

grund av färre asylelever. 

 Budgeten för nyanländas lärande har utökats med 1,7 miljoner 

kronor eftersom intäkter från Migrationsverket har minskat drastiskt 

de senaste åren. Tidigare finansierades hela denna verksamhet med 

intäkter från Migrationsverket.  



Uppvidinge kommun 
Datum 
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BUN 2020-000024 
Sida 
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 Budgeten är förstärkt inom förskolan med 300 tusen kronor för 

lokalkostnader gällande den nya avdelningen på Solgården. 

 400 tusen kronor till utökning av 0,5 årsarbetare på rektorstjänsten 

inom grundsärskolan. 

 300 tusen kronor för hyra av en modul som tidigare finansierades av 

intäkter från Migrationsverket. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-28, ekonom Lovisa Nilsson 

Budget 2021 och verksamhetsplan för 2022-2023  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

 

Lovisa Nilsson 
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Barn- och utbildningsnämndens förslag till budget 2021 och 

verksamhetsplan för 2022 och 2023 

 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga 

skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skollagen är den 

viktigaste, i övrigt är det olika förordningar, läroplaner, allmänna råd, med flera nationella 

styrdokument. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även 

förskola, fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 

Uppdrag och prioriteringar 

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige 

- Skolutredning i syfte att se över skolstrukturen i Uppvidinge 

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten 

- Resultaten i grundskolan 

- Lokalerna både nybyggnation och renoveringar av befintliga lokaler 

- Trygghet och studiero 

Övergripande utmaningar 

Verksamhetens största framtidsutmaning är att vända utvecklingen med kunskapsresultaten 

och att öka likvärdigheten mellan de olika enheterna. 

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet att bygga upp en bas med fakta för att kunna 

fatta beslut om strategiska satsningar. Förvaltningens arbete med att stötta enheterna behöver 

också utvecklas i såväl metoder som form.  

Demografin är en stor utmaning, kommunen kommer under ett par år att ha vikande elevtal i 

grundskolan men ökande barnantal i förskolan. Detta ställer stora krav på 

omställningsförmåga i verksamheten. 

Lokalfrågan är på många håll alarmerande. Planering och prioritering för investeringar är 

viktiga processer under de nästkommande åren. Merparten av enheterna inom nämndens 

ansvarsområden är i stort behov av renovering och uppdatering.  

Digitaliseringen är en oerhört viktig fråga att arbeta med, för utveckling av verksamheten och 

för att möta ett ökat krav på information från vårdnadshavare.  

 

 

2020-10-28 

Barn- och utbildningsnämnden 
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VERKSAMHETSPLAN 

Samverkan för bästa skola 

För att öka resultaten i hela skolsystemet och kapacitetsbygga våra enheter i syftet att 

möjliggöra inte bara verksamhet utan även att utveckla den samma genomförs fram till 2022 

Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket och Linnéuniversitet. Tre förskolor, 

de två högstadierna samt lärcenter deltar med samtliga personal. Som en röd tråd från 

förskolan till lärcenter gå Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga skolledare 

delar i insats gällande förändringsledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att 

bättre kunna styra och utveckla sina verksamheter. Insatsen bekostad med medel från 

Skolverket och innehåller processledar på varje enhet, halvtid processledare på 

förvaltningsnivå samt de insatser som görs av Linnéuniversitetet. 

 

Uppvidingebon 

Nämnden planerar att genomföra insatsen Samverkan för bästa skola som förväntas leda till 

en mer likvärdig och bättre skola för invånarna i Uppvidinge kommun.   

 

Samhällsutveckling 

Vuxenutbildningen är en stor del av verksamheten efter grundskolan och vi ser i dag att 

Vuxenutbildning och SFI står merparten av den totala verksamheten. Idag är den största 

delen av utbildningsbehovet grundläggande utbildningar för att möjliggöra senare val. 

Vuxenutbildningen är den utbildningsform som både i Uppvidinge och i Sverige växer 

allra mest och är idag större än ungdomsgymnasiet. Intresset för att studera är högt men 

är inte alltid i samklang med de behov av arbetskraft som finns lokalt och regionalt. I 

vuxenutbildningen mot yrken ser vi att vårdrelaterade utbildningar har stort behov och 

här har vi också högt intresse. Vi har även startat ett introduktionsspår som är en kortare 

vårdutbildning för enklare jobb inom vårdsektorn. När det gäller övriga 

yrkesutbildningar är intresset svagt. Barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att 

påverka individen då det saknar utbildningsmässiga incitament. Förändringen och 
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skapande av ett lärcenter tillsammans med ett närmare samarbete med näringsliv kan 

vara ett alternativ men löser inte den gordiska knuten med att respektera individens 

intresse och val av utbildning och det lokala behovet av arbetskraft. Ett mer radikalt val 

skulle vara att begränsa möjligheterna att studera men då skulle vi sannolikt bryta mot 

lagen – rätten till studier och det egna valet är starkare än arbetsmarknadens behov. 

 

Medarbetare och organisation 

Nämnden planerar att genomföra insatsen samverkan för bästa skola som förväntas leda till 

högre kompetens för medarbetare inom nämndens verksamhet/verksamhetens organisatio 

Ekonomi 

Under 2019 infördes ett nytt system för fördelning av budgetmedel utifrån socioekonomiska 

fördelningstal. Under 2021 skall detta följas upp och utvärderas. 

 

Ekonomiska förutsättningar, nämndens förslag till drift- och 

investeringsbudget  

Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni, § 164, om budgetramarna för kommunens 

nämnder. Den 6 oktober §110 togs ett beslut om tillägg i budgetramarna. Nedan redogörs 

för beslutad budgetram för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden: 

 

Förändring av budgetram  2020 2021 2022 2023 

Ingångsvärde 241 308 245 585 252 824 254 746 

Intäktsuppräkning -174 -455 -511 -497 

Uppräkning övriga kostnader 2 011 2 494 2 433 2 598 

Tillskott i ram 2 440 6 000     

Neddragning i ram   -800     

Budgetram 245 585 252 824 254 746 256 847 

Förändring   7 239 1 922 2 101 

 

Förändringar i budgetram förutom ordinarie kostnads- och intäktsuppräkningar består av 

en utökning i ramen med totalt 5,2 miljoner kronor. Det är tillskott som består av 3 miljoner 

kronor till följd av utökat barnantal i förskola och ytterligare 3 miljoner kronor till följd av 

högre kvalitet och bättre resultat i skolan. Det är även en neddragning i ram på 800 tusen 

kronor som beslutades av KF i november 2019. Personalkostnaderna är i 2019 års nivå. 

Löneökningar tillförs efter genomförd lönerevision.  
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Tillskottet på totalt 5,2 miljoner kronor har fördelats enligt nedan: 

• Utökat budget för svenska för invandrare med 2 miljoner kronor. Tidigare 

budgeterade intäkter är borttagna. 

• Utökat budgeten för extern regi inom gymnasieverksamheten med 500 tusen kronor 

då intäkter från Migrationsverket minskar på grund av färre asylelever. 

• Budgeten för nyanländas lärande har utökats med 1,7 miljoner kronor eftersom 

intäkter från Migrationsverket har minskat drastiskt de senaste åren. Tidigare 

finansierades hela denna verksamhet med intäkter från Migrationsverket.  

• Budgeten är förstärkt inom förskolan med 300 tusen kronor för lokalkostnader 

gällande den nya avdelningen på Solgården. 

• 400 tusen kronor till utökning av 0,5 årsarbetare på rektorstjänsten inom 

grundsärskolan. 

• 300 tusen kronor för hyra av en modul som tidigare finansierades av intäkter från 

Migrationsverket. 

 

Osäkerhetsfaktorer 

• Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande 

av barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan 

påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan 

förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även in- och utflyttning påverkar. 

• Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin 

utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den 

ordinarie budgeten. 

• Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. En 

osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från Skolverket. 

• Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker 

nämndens kostnader för nyanlända elever. 

• Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för 

elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner. 
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Driftredovisning per verksamhetsområde 

Nedan redovisas driftbudget per verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden: 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Politisk verksamhet 721 779 0 779 800 820 41 

Förvaltningsgemensamt 27 356 26 908 2 428 29 336 27 406 25 218 -1 690 

Förskola 48 669 51 301 -166 51 135 51 633 52 391 1 090 

Förskoleklass 4 380 3 839 198 4 037 4 117 4 200 361 

Fritidshem 6 026 8 567 -31 8 536 8 737 8 943 376 

Grundskola 97 071 98 023 2 686 100 709 102 724 104 767 6 744 

Gymnasie 50 436 41 800 3 363 45 163 45 955 46 847 5 047 

Vuxenutbildning 2 989 8 528 -2 854 5 674 5 767 5 896 -2 632 

Svenska för invandrare 4 038 2 255 1 521 3 776 3 850 3 930 1 675 

Asylverksamhet -207 0 0 0 0 0 0 

Kulturskola 2 831 3 584 95 3 679 3 757 3 835 251 

Summa  244 311 245 585 7 239 252 824 254 746 256 847 11 262 

 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige 

tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden ökar med 11,3 mnkr mellan åren 2020 och 2023, 

vilket motsvarar 4,6 procent.  

 

Politisk verksamhet 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Barn- och utbildningsnämnd 721 779 0 779 800 820 41 

Summa  721 779 0 779 800 820 41 

 

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 41 tusen kronor, 5,3 procent. Inom den 

politiska verksamheten planeras inga förändringar. Ökningen i budget består endast av 

uppräkningar. 
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Förvaltningsgemensamt 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Administration och ledning 16 116 14 386 891 15 277 15 582 15 894 1 508 

Förvaltningsgem. Verksamhet -2 805 -2 386 1 453 -933 -950 -970 1 416 

It- och datastöd 5 681 5 800 116 5 916 6 034 6 155 355 

Kompetensutveckling 643 683 14 697 710 724 41 

Personallösningar 230 604 -204 400 400 400 -204 

Riktade resurser BBSS 7 491 7 821 158 7 979 8 138 8 337 516 

Verksamhetsanpassning 0 0 0 0 -2 508 -5 322 -5 322 

Summa  27 356 26 908 2 428 29 336 27 406 25 218 -1 690 

 

Nettokostnaderna exklusive verksamhetsanpassningar för verksamhetsområdet 

förvaltningsgemensamt ökar med 3,6 miljoner kronor, 13,5 procent. Under administration 

och ledning har budgeten förstärkts med totalt 0,95 årsarbetare. Detta utgörs av 0,5 

årsarbetare på förvaltningen och 0,45 årsarbetare inom rektorsorganisationen. Budgeten är 

minskad med en årsarbetare som it-handläggare men också utökad med en årsarbetare som 

planerare inom lärcenter. Under förvaltningsgemensam verksamhet ingår verksamheten för 

nyanländas lärande. Tjänsten som integrationshandläggare har minskat med 0,5 årsarbetare 

då det är betydligt färre asylelever. Denna verksamhet har tidigare finansierats helt av 

intäkter från Migrationsverket. Då dessa intäkter har minskat är budgeten förstärkt med 1,7 

miljoner kronor. Budgeten för personallösningar är minskad med 204 tusen kronor då den 

inte utnyttjas fullt ut. Under 2022 och 2023 ligger verksamhetsanpassning med totalt -5,3 

miljoner kronor då det inte finns färdiga förslag på åtgärder. 

 

Förskola 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Öppen förskola 328 356 2 358 265 376 20 

Förskola 46 909 48 481 523 49 004 49 495 49 990 1 509 

Förskola, extern regi 5 150 5 885 -950 4 935 4 985 5 085 -800 

Lokalvård 2 354 2 371 167 2 538 2 588 2 640 269 

Barnomsorgsavgifter -3 826 -3 400 -100 -3 500 -3 500 -3 500 -100 

STB maxtaxa -1 855 -2 000 200 -1 800 -1 800 -1 800 200 

STB Q-säkring -392 -392 -8 -400 -400 -400 -8 

Summa  48 669 51 301 -166 51 135 51 633 52 391 1 090 

 

Nettokostnaderna för förskoleverksamheten ökar med 1,1 miljoner kronor, 2,1 procent 

under planperioden. Budgeten är förstärkt med 300 tusen kronor för lokalkostnader till den 

nya förskoleavdelningen på Solgården. Budgeten för extern regi är minskad med 800 tusen 

kronor under perioden då antalet barn som är placerade i andra kommuner eller i fristående 

förskolor är färre än föregående år. Budgeten är beräknad efter 50 barn som kommunen 
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köper platser för och 6 barn som kommunen säljer platser för till andra kommuner. 

Prognosen över antalet barn inom förskolan är 460 och har ökat med 10 barn från 

föregående år. Budgeten är oförändrad då det förutsätts att det finns utrymme för ökade 

kostnader eftersom verksamheten gör ett överskott på 2 miljoner kronor innevarande år. 

Nedan redovisas antalet födda barn i kommunen de senaste åren: 

 

• 2015  86 

• 2016  116 

• 2017  98 

• 2018  119 

• 2019  105 

 

Förskoleklass 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Förskoleklass 3 725 2 989 298 3 287 3 352 3 420 431 

Förskoleklass, extern regi 655 850 -100 750 765 780 -70 

Summa  4 380 3 839 198 4 037 4 117 4 200 361 

 

Budgeten för förskoleklass ökar med 360 tusen kronor, 9,4 procent. Budgeten är beräknad 

på 106 elever. Det är en ökning med 18 elever från föregående år. Budget för extern regi är 

minskad med 70 tusen kronor under planperioden eftersom antal elever i andra kommer 

och fristående skolor har minskat från 13 till 11 elever. Varje rektor får en elevpeng efter 

aktuellt elevtal och det som ingår är personalkostnader för undervisning inklusive särskilt 

stöd, skolmåltider och undervisningsmaterial. 

 

Fritidshem 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Fritidshem 6 934 9 387 -61 9 326 9 512 9 703 316 

Fritidshem, extern regi 785 780 30 810 825 840 60 

Barnomsorgsavgifter -1 693 -1 600 0 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Summa  6 026 8 567 -31 8 536 8 737 8 943 376 

 

Fritidshemmens driftsbudget ökar med 376 tusen kronor, 4,4 procent under perioden. 

Budgeten baseras på 325 barn vilket är förändrat från föregående år. Fritidshemmet i 

Älghult har bytt lokaler vilket medför lägre lokalkostnader på 60 tusen kronor. Antal barn i 

extern regi är också oförändrad och uppgår till 31 barn. 

I pengen per barn inom fritidsverksamheten ingår kostnader för personal, måltider och 

material. 
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Grundskola (inkl. grundsärskola) 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Grundskola 47 553 43 885 -68 43 817 44 693 45 587 1 702 

Grundskola, extern regi 5 618 6 040 1 360 7 400 7 548 7 700 1 660 

Servicefunktioner 22 061 23 894 790 24 684 25 180 25 680 1 786 

SYV 272 418 -90 328 335 342 -76 

Skolsköterska 1 917 2 019 2 2 020 2 060 2 100 82 

Skolpsykolog 312 806 1 807 825 840 34 

Kurator 876 927 25 952 970 990 63 

Specialpedagog 1 894 2 002 332 2 334 2 380 2 420 418 

Skolskjutsar 9 792 10 000 250 10 250 10 455 10 665 665 

Simundervisning 344 220 4 224 228 232 12 

Särskola 6 431 7 813 80 7 893 8 050 8 211 398 

Summa  97 071 98 023 2 686 100 709 102 724 104 767 6 744 

 

Grundskolans nettobudget ökar med 6,7 miljoner kronor, 6,9 procent. Budgeten är förstärkt 

med 200 tusen kronor för den obligatoriska sommarskolan som tidigare varit ofinansierad. 

Prognosen för antal elever är 907 exklusive asylelever. Det är en minskning med 25 elever 

mot föregående år. Trots detta är budgeten för grundskolan oförändrad då den varit 

slimmad sedan tidigare. Pengen per elev i grundskolan som varje rektor får efter aktuellt 

elevtal är framräknad på samma sätt som elevpeng i förskoleklass. Elevpengen är högre för 

elever i år 7-9 än för elever i år 1-6. 

Budgeten för extern regi utökas med 1,7 miljoner kronor under planperioden. Prognosen för 

elever i extern regi har ökat med totalt 16 elever. Det är 100 elever som går i andra 

kommuner eller fristående skola och 14 elever från andra kommuner som går i vår skola. 

Inom studie- och yrkesvägledare är budgeten minskad med 76 tusen kronor under perioden 

för material som under tidigare år inte använts fullt ut. Förutom vanliga 

kostnadsuppräkningar inom servisfunktioner har budgeten utökats med 470 tusen kronor 

för hyra av en modul som tidigare finansierades av ersättningar från Migrationsverket. 

Budgeten har utökats med en specialpedagog.  

Elevtalen inom grundsärskolan har ökat med fem elever och uppgår nu till 19 elever. Därför 

har budgeten utökats med 0,8 årsarbetare. Det har funnits vakanta tjänster under 

föregående år som nu är tillsatta. Budgeten är minskad med 290 tusen kronor för en hyra av 

en extra lokal inom grundsärskolan som inte längre används. 

 

 

Elevprognos (exklusive asylelever) 

 

• 2020  907 

• 2021  906 

• 2022  914 

• 2023  922 
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Gymnasieverksamhet 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Gymnasieskola 11 305 0 2 342 2 342 2 380 2 430 2 430 

Gymnasieskola, extern regi 28 913 35 500 700 36 200 36 850 37 587 2 087 

Servicefunktioner 3 723 0 221 221 225 230 230 

SYV 268 0 0 0 0 0 0 

Skoltransporter 2 274 2 800 0 2 800 2 850 2 900 100 

Inackorderingsbidrag 214 200 0 200 200 200 0 

Gymnasiesärskola 3 556 3 300 100 3 400 3 450 3 500 200 

BBSS Gymnasieskola 184 0 0 0 0 0 0 

Summa  50 436 41 800 3 363 45 163 45 955 46 847 5 047 

 

Gymnasieverksamhetens nettobudget ökar med 5 miljoner kronor,12,1 procent under 

planperioden. Inför föregående år togs hela budgeten bort inom gymnasieskolan, 

servicefunktioner, studie- och yrkesvägledare och barn i behov av särskilt stöd då de 

nationella programmen skulle avvecklas. Kostnader tillhörande introduktionsprogrammen 

ingick i budgeten för vuxenutbildningen. Inför 2021 är det lagt en budget för 

introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan på 2,3 miljoner kronor. I detta ingår 3,7 

årsarbetare och materialbudget på 75 tusen kronor. Idag är det 25 elever på 

introduktionsprogrammet. Budgeten för extern regi ökar med 2,1 miljoner kronor under 

planperioden. Förutom vanliga kostnadsuppräkningar är det förstärkt med 500 tusen 

kronor då intäkter från Migrationsverket minskar på grund av färre asylelever. Under 

servicefunktioner är det inlagt budget 230 tusen kronor under perioden för luncher till 

eleverna på introduktionsprogrammen. Budget för studie- och yrkesvägledare ligger under 

vuxenutbildningen. Gymnasiesärskolan är förstärkt med 200 tusen kronor under perioden 

för extra persontransporter.  

 

Vuxenutbildning 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Vuxenutbildning 2 211 5 217 -3 066 2 151 2 190 2 230 -2 987 

Servicefunktioner 387 2 798 -35 2 763 2 800 2 875 77 

SYV 380 364 238 602 615 625 261 

Särvux 10 149 9 158 162 166 17 

Summa  2 989 8 528 -2 854 5 674 5 767 5 896 -2 632 

 

Budgeten för vuxenutbildningen minskar med 2,6 miljoner kronor, 3,1 procent under 

perioden. 2,3 miljoner kronor är flyttade till gymnasieverksamheten för 

introduktionsprogrammet. Intäkter för statsbidrag gällande yrkesvux är inlagda i budget 

med 2 miljoner kronor. Inom servicefunktioner har budgeten minskat med 77 tusen kronor 

under planperioden vilket beror på lägre kapitalkostnader. Budgeten för studie- och 
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yrkesvägledare är från 2021 utökad från 0,5 årsarbetare till en heltidstjänst. Inom särvux är 

budgeten utökad från 0,13 årsarbetare till 0,25 årsarbetare. I dag går totalt 114 elever på 

vuxenutbildningen. 

 

Svenska för invandrare och asylverksamhet 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Svenska för invandrare 4 038 2 255 1 521 3 776 3 850 3 930 1 675 

Asylverksamhet -207 0 0 0 0 0 0 

Summa  3 832 2 255 1 521 3 776 3 850 3 930 1 675 

 

Nettobudgeten för svenska för invandrare ökar med 1,7 miljoner kronor, 74,3 procent under 

perioden. Antal tjänster är minskat med 20 procent till 5,4 årsarbetare. Budgeten för 

lokalhyra är minskad med 200 tusen kronor under perioden eftersom verksamheten ska 

flytta till andra lokaler. Budgeten är förstärkt med 2 miljoner kronor till följd av lägre 

intäkter från Migrationsverket. Under kommande period finns inga intäkter budgeterade. 

Budgeten för asylverksamheten flyttades över till förvaltningsgemensam verksamhet inför 

innevarande år och ingår nu i nyanländas lärande. I dag går totalt 134 elever inom 

verksamheten. 

 

Kulturskola 

  Bokslut Budget Förändring Förslag     Förändr 

Verksamhet 2019 2020   2021 2022 2023 

2020-

2023 

Administration och ledning 333 411 131 542 552 560 149 

Undervisning 2 744 3 418 -36 3 382 3 450 3 520 102 

Avgifter kulturskolan -211 -200 0 -200 -200 -200 0 

Avgifter instrumenthyra -35 -45 0 -45 -45 -45 0 

Summa  2 831 3 584 95 3 679 3 757 3 835 251 

 

Kulturskolans budget ökar med 251 tusen kronor,7 procent under planperioden. 

Administration och ledning är förstärkt med 20 procent till 0,5 årsarbetare. Budgetmedel till 

denna förstärkning är flyttad från undervisning. 
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BUDGETERAT ANTAL ÅRSARBETARE 

Avdelning/Antal 

årsarbetare 2020 2021 2022 2023 

Förvaltningsledning 3,70 4,20 4,20 4,20 

It-samordnare 0,20 0,20 0,20 0,20 

Rektorer och administratörer 12,00 12,45 12,45 12,45 

It handläggare 1,00 0,00 0,00 0,00 

Elevhälsan 1,00 1,00 1,00 1,00 

Planerare Lärcenter 0,00 1,00 1,00 1,00 

Ledning och administration 17,90 18,85 18,85 18,85 

Modersmålslärare  7,05 7,05 7,05 7,05 

Integrationshandläggare 1,00 0,50 0,50 0,50 

Nyanländas lärande 8,05 7,55 7,55 7,55 

SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 

Grundskolan 0,50 0,50 0,50 0,50 

Grundsärskolan 14,20 15,00 15,00 15,00 

Särskolan 14,20 15,00 15,00 15,00 

Öppen förskola 0,60 0,60 0,60 0,60 

Specialpedagog 2,60 3,60 3,60 3,60 

Skolsköterska 2,80 2,80 2,80 2,80 

Skolpsykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kurator  3,00 3,00 3,00 3,00 

Elevhälsan 10,00 11,00 11,00 11,00 

IM 0,25 3,67 3,67 3,67 

Vuxenutbildning 8,38 6,28 6,28 6,28 

Lärvux 0,12 0,25 0,25 0,25 

SYV 0,50 1,00 1,00 1,00 

SFI 5,60 5,40 5,40 5,40 

Lärcenter 14,85 16,60 16,60 16,60 

Rektor, kulturskolan 0,30 0,50 0,50 0,50 

Samordnare kulturskolan 0,30 0,30 0,30 0,30 

Kulturskolan, undervisning 5,30 5,10 5,10 5,10 

Kulturskolan 5,90 5,90 5,90 5,90 

          

Summa barn- och 

utbildning 71,40 75,40 75,40 75,40 

Tillkommer personal för grundskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet, 

förskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet. 

 

Antal tjänster ökar totalt med fyra årsarbetare under perioden. Inom ledning och 

administration har antal årsarbetare ökat med totalt 0,95 tjänst. Förvaltningsledning har 

utökats med 0,5 årsarbetare som tidigare var integrationshandläggare. 

Rektorsorganisationen har utökats med 0,45 årsarbetare. En heltidstjänst som it-handläggare 

är borttagen. Inom ledning och administration på Lärcenter är budgeten utökad med en 

heltidstjänst som planerare. Antal tjänster inom grundsärskolan är utökad med 0,8 

årsarbetare. Elevhälsan har utökats med en specialpedagog på 100 procent. Antal tjänster 
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inom lärcenter inom undervisning och studie- och yrkesvägledare har totalt ökat med 1,75 

årsarbetare. Antal tjänster totalt inom kulturskolan har inte utökats men 0,2 årsarbetare har 

flyttats från undervisning till rektorstjänst. 

 

Investeringsbudget 

Kod Projekt 2019 2020 2021 2022 

1601 Inventarier, övriga verksamheter 1 224 1 224 1 224 1 224 

1601 Inventarier, centralt 200 200 200 200 

1603 Inventarier, Lärcenter 164 164 164 164 

1604 Inventarier, kulturskolan 16 16 16 16 

16 Barn- och utbildning 1 604 1 604 1 604 1 604 

 

Inga förändringar har skett under planperioden. 
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Framställan till Kommunstyrelsen om 
kostnadstäckning för underskottet 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden framställer till Kommunstyrelsen om 

kostnadstäckning för underskottet 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2020 inleddes arbetet med att avveckla nationella program vid 

Uppvidinge Gymnasium. En kostnadsbesparing räknades fram för 2,5 

miljoner vilket räknades in i budget. Processen med avvecklingen tog 

längre tid och det framkom även att det fanns ytterligare kostnader som 

översteg budget vilket ledde till att den totala besparingen på gymnasiet 

blev på ca 7 miljoner. Under våren ledde detta till att prognosen för 

förvaltningen blev negativ. Ett besparingsarbete inleddes och en 

åtgärdsplan beslutades där grundskolan, kulturskolan samt övergripande 

funktioner på förvaltningen fick besparingar för att kunna nå budget i 

balans. Processen med avvecklingen av gymnasiet tog fart under hösten 

men prognosen visar att detta till trots kommer förvaltningen inte att nå 

budget i balans. Förvaltningen önskar då att nämnden framställer om att få 

kostnadstäckning för de kostnader som tillkommit på grund av 

avvecklingen av de nationella programmen vid gymnasiet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade underskottet uppnår 2,2 miljoner och gör att nämnden 

kan lämna ett nollresultat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen 

Konsekvensbeskrivning av besparingsplan 2020.  

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Barn och utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning av 

budgetram 2021 

 

Inför budgetarbetet har Barn- och utbildningsnämnden fått en ram som innebär en 

minskning av ca 3 miljoner kronor. Budgetgruppen har träffats under våren och efter 

sommaren och gav förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av denna 

minskning. Inför hösten 2020 gjordes stora åtgärder för att nå budget i balans i grundskolan. 

Att genomföra än mer besparingar i den organisationen som nu är satt är inte möjligt. 

 

Förutsättningarna för budgetarbetet är att skolstrukturen skall vara kvar då beslut om 

skolutredning finns och kommer att genomföras under slutet 2020 början på 2021.  

Grundskolan  

För skolenheterna i grundskolan blir besparingen enligt nedan 

  
Lenhovda-
skolan 

Nottebäcks-
skolan 

Åsedaskolan 
F-6 

Alstermosko
lan 

Åsedaskolan 
7-9 

Älghultskol
an 

Elev/lära
re 11,6 10,8 12,0 9,3 12,5 10,7 

2020 14,3 21,7 15,6 13,5 12,5 11,3 

 

Sedan 2016 har lärartätheten ökat från en nivå på 13,1 i snitt till att inför 2019 ligga på 11,2 

vilket var under riksgenomsnittet på 12. Inför hösten 2020 i det besparingspaket som las 

kom snittet att öka till 14,8.  

 

Vad innebär denna konsekvens förutom att det blir mer elever i  

klasserna. För att detta skall fungera har vi i hög grad fått slå ihop klasser. Nottebäcksskolan 

har infört b-form.  

 

Elevtal per enhet samt prognos inför 2021 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Alstermo 114 113 106 

Lenhovda 175 183 178 

Nottebäck 106 108 115 

Älghult 154 150 162 

 

2020-09-16 

 Konsekvensanalys Budget 

2021 
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Åseda F-6 327 319 331 

Åseda 7-9 174 173 176 

Summa 1050 1046 1068 

 

Läsåret 19/20 visade återigen att Uppvidinge redovisar resultat så väl i årskurs 9 som i 

årskurs 6 som är lägre än riket. Analyserna visar också att i hög grad har vi skillnader 

mellan pojkar och flickor där trenden i riket går mot att pojkarna har tagit in rejält mot 

flickorna. I Uppvidinge går inte denna utveckling att se. I Uppvidinge ser vi dock att 

pojkarna fortsätter att tappa mot flickorna. I riket ser vi även att resultaten ökar vilket vi inte 

kan se i Uppvidinge – de låga resultaten i jämförelse fortsätter.  

 

Det finns även skillnader mellan enheter, vilket är en utmaning kopplat till kraven om en 

likvärdig skola. Analysen ger att i Älghultsskolan ser vi en positiv utveckling över åren i 

avgångsklassen medan bilden i Åseda är splittrad där vissa elever och klasser får en negativ 

kunskapsutveckling under sina sista två år på högstadiet. Behörigheten till yrkesprogram 

har stigit något men ligger fortfarande på en låg nivå när det gäller pojkar. 
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Generellt sett har vi låga resultat i jämförelse med riket. I nuläget finns ingen nedbruten 

statistisk så vi kan jämföra oss mot län eller jämförbara kommuner. Genomströmningen 

när det gäller gymnasiet är fortfarande låg och inte i linje med kommunens mål.  

När det gäller de yngre barnen kan vi se att bilden är mer splittrad i jämförelse med riket 

men att vi även här har stora skillnader mellan skolor och inom skolor. Bilden nedan 

visar andelen av eleverna i årskurs sex som har betyg i samtliga ämnen jämfört med 

riket. Flickorna i Lenhovda visar högre resultat än riket och pojkarna på Åseda F-6 visar 

något högre resultat än riket.  

 

 

Pågående insatser för att stärka kvalitén är att vi nu har ett uppföljningssystem som 

fungerar. På höstterminen läggs en prognos för att möjliggöra eventuella förändringar i 

arbetet. Efter höstterminens betyg görs ny analys och handlingsplan för de elever som 

inte erhållit behörighet till yrkesprogram. En annan insats som på sikt kommer att leda 

till förbättringar och bygga kapacitet är kommunens medverkan i projektet ”Samverkan 

för bästa skola”. 

 

Större grupper, fler timmar i undervisning och färre övrig personal kommer att sätta 

lärarkåren under press och det finns oro hos skolledarna att det kommer innebära 

sjukskrivningar. Redan idag har vi på flera ställen en ansträngd situation då vikarier ej finns 

att tillgå och lärare får täcka upp för varandra. Ett trubbigt mått för att ytterligare mäta de 

utmaningar som verksamheten har i sin vardag är elever som är i behov av stöd. I 

Skolverkets årsrapport gällande året 19/20 var det 5,5 % av elever (ca 58000) som har 

åtgärdsprogram vilket var en ökning med 0,2 % från året innan. I våra verksamheter var det 

när terminen började ca 8 %. 
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Förskolan 

Förskolan i Uppvidinge har i jämförelse haft en god resursfördelning och nationella 

nyckeltal såsom barn per anställd har varit bland de lägsta i riket. 2019 hade förskolorna i 

snitt 4,9 barn per anställd personal i jämförelse med riket som låg på 5,3. Med den 

neddragning som nu görs kommer vi att landa på 5,63 vilket kommer att placera oss i 

mittdelen i de nationella jämförelsen. Vi har redan i dag mycket få förskolelärare i vår 

organisation där riket har 12,1 barn per förskolelärare och vi har 16,3. Den låga graden av 

förskolelärare är en av orsakerna att södra området får ett positivt resultat tillsammans med 

att vikarier i stort sett aldrig används.  

 

Vad blir effekten av detta förutom barngruppernas storlek. Idag är det inte sällan att vi tar 

emot barn från klockan 06.00-18.00. Givet är det så att det är färre barn morgon och tidig 

kväll. Vi kommer under senhösten 2020 införa en e-tjänst för vårdnadshavare att lämna in 

sina tider och vi arbetar med att se över regelverket för omsorgstiderna. Om detta arbete 

kommer att ge möjligheter till besparingar är i nuläget för tidigt att säga. 

 

Vi har idag mycket svårt att finna vikarier och i mycket liten utsträckning använder 

förskolan vikarier utan personal täcker för varandra. På sikt är detta en lösning som kan 

innebära problem. Vi har i år internkontroll på korttidsfrånvaron för att se om denna 

utmaning skapar frånvaro.  

 

Övriga enheter 

De återstående verksamheterna, Särskolan i Lenhovda, Uppvidinge Lärcenter och 

Kulturskolan. Enligt tabell kommer besparing i personal bli enligt nedan. 

 

Särskolan 

Särskolan är idag en verksamhet som växer, inför läsåret 20/21 hade vi en prognos på 20 

elever i skolan. Inskrivningar i särskolan är ett tal som ökar i hela regionen utan att någon 

vet varför. Att bli inskriven i särskolan är en lång process som kräver fyra olika utredningar 

av såväl skolresultat, psykologtest samt sociala utredningar. En inskrivning i särskolan ger 

rätt att läsa efter en speciell läroplan med långtgående konsekvenser för individen då den ej 

kommer att kunna läsa vidare annat än på särgymnasium. 

Elever på särskolan har inte sällan en mångfald av utmaningar vilket gör att det är en 

personalintensiv verksamhet. Att ha stora grupper eller att slå samman dessa är en mycket 

komplex fråga. En ytterligare effekt är att de lokaler som idag finns för Särskolan att nyttja 

är dåliga och inte möjliggör en effektiv organisation. Utredning och projekt är startat för att 

skapa en ny särskola som möjliggör en pedagogisk utveckling av verksamheten.  

 

Uppvidinge lärcenter 

Uppvidinge Lärcenter bildades vid halvårsskiftet och är mitt inne i omorganisering. Idag 

erbjuder vi introduktionsprogram Språk (IMS), introduktionsprogram med yrkesutgång 

(vilket inte ger behörig att läsa yrkesprogram utan ämnar till arbete efter avslutade studier), 

vuxenutbildning på såväl grundläggande som gymnasialnivå samt svenska för invandrare. 

Vuxenutbildningen har i och med omorganisering idag utbildningar inom vård och omsorg, 
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barn och fritid, bygg och industri. Effekten av ytterligare besparing kommer innebära att 

allmänna kurser kommer att få erbjudas på distans samt att någon av yrkesutbildningarna 

måste stängas. Det finns här diskussioner om att även erbjuda IMS fritt skolval genom ett 

samverkansavtal med Växjö kommun. Detta kommer troligen att ske under sista delen av 

2021.  

 

Svenska för invandrare (SFI), håller på att samlokaliseras till Lärcentrets lokaler under 

läsåret 20/21 och en utredning kommer att presenteras i november med syfte att skapa ett 

regelverk för verksamheten. I skrivande stund vet vi dock inte om detta kommer innebära 

några besparingar.  

 

Kulturskolan 

Kulturskolans verksamhet kommer med dessa besparingar att kunna behålla sin 

verksamhet men de tankar som finns att utveckla den för att ge de barn/ungdomar som inte 

önskar idrotta på sin fritid kommer inte att kunna realiseras. Det finns tankar om att utöka 

verksamheten med fler orkestrar men även att utöka utbudet med aktiviteter inom film och 

rörliga bilder.  

 

Åtgärdsplan 

De planerade åtgärderna genererar en kostnadssänkning på 2,5 miljoner kronor.   

Kulturskolan avstår från de planerade satsningar som var ett syfte att utöka verksamheten. 

Istället skjuts de på framtiden och verksamheten blir kvar i sin nuvarande form, vilket ger 

en kostnadssänkningen med 300 000 kronor.  

 

Det sätts ett stopp inom resterande år på en viss del av kompetensutvecklingsmedel och det 

utgör en kostnadssänkning på 500 000 kronor.  

 

Grundskolorna har gjort en översyn av sin bemanning och kunnat göra neddragningen 

vilket har genererat 1,7 miljoner i minskningar av personalkostnader.   

 Åsedaskolan F-6 minskar sin bemanning med totalt 1,1 tjänster, samt 50 000 kr i 

materialkostnader.  

 Åsedaskolan 7–9 får ett bidrag på 150 000 kronor för de särskoleeleverna som är 

integrerade i verksamheten  

 Nottebäcksskolan minskar sin bemanning med 3,2 tjänster. Minskningen kan göras 

när man slår samman små klasser.  

 Alstermoskolan minskar sin bemanning med 2,0 tjänster.  

 Älghultskolan minskar sin bemanning med 1,85 tjänster. Detta medför en stängning 

av fritidsgården. Det kommer endast att vara två klasser i åk 7 istället för tre stycken.  
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Åtgärder med anledning av stora skillnader i 
elevresultat i grundskolan 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner åtgärderna som ska leda till 

högre måluppfyllelse och öka likvärdigheten mellan skolorna.    

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2019 fick Uppvidinge kommun ett erbjudande av Skolverket att delta i 

”Samverkan för bästa skolan”. Det är en insats som erbjuds till de 

huvudmän och skolor som har särskilt svåra förutsättningar med tex 

måluppfyllelse. De enheter som deltar förutom huvudmannen som grupp, 

är tre förskolor: Gläntan, Junibacken, Älgalyckan samt Åsedaskolan 7-9, 

Älghultskolan och Uppvidinge gymnasieskola. Insatserna ska leda till en 

ökad måluppfyllelse och en öka likvärdighet. Rektorernas och 

huvudmannens utbildningsinsats är inriktad mot systematiskt 

kvalitetsarbetet och att leda i förändring.  

Ekonomiska konsekvenser 

Insatser som utförs av Linnéuniversitet finansieras av Skolverket.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Katja Schönbeck 

SBS-åtgärder resultatet   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Samverkan för bästa 

(för)skola- en process 

utan slut







Sida 4          

Samverkan tre år



Sida 5          

Nulägesanalys



Sida 6          

Överenskommelse 2 
Mål enligt Åtgärdsplaner



Sida 7          

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för 

förskolor och skolor SKUA

HM + Skolledning
• Organisation, roller och kommunikation
• Förankring av SKA
• Leda och organisera för förändring

Fsk:
• Språkutveckling, flerspråkighet 
som resurs
• Bemötande och 
förhållningssätt i en 
interkulturell miljö
• Pedagogisk dokumentation 
som verktyg
• Lärmiljöns betydelse för barns 
utveckling och lärande

Åseda skola:
• Ämnesspråkens betydelse för 
lärande
• Frågor som rör undervisning av 
flerspråkiga elever
• Samspelets och samtalets 
betydelse för skrift-
språkutvecklingen
• Läs- och skrivstrategier 
Taluppfattning
• Genrepedagogik
• Respons och formativ bedömning -
Betyg och bedömning
• Analytiska redskap
• Motivation
• Anpassning av undervisningen

Älghult skola:
• Ämnesspråkens betydelse för 
lärande
• Frågor som rör undervisning av 
flerspråkiga elever
• Samspelets och samtalets 
betydelse för skrift-
språkutvecklingen
• Analytiska redskap
• Motivation
• Anpassning av undervisningen

Lärcentrum:
• Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt
• Motivation
• Variation i klassrummet
och tillgänglig undervisning

Styrning och utveckling 
av verksamheten SKA



Sida 8          

Nulägesanalys, åtgärdsplan och 

redovisningar

ÅP Delredovisningar
Slut-

redovisning
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Sammanträdesplan för Barn- och utbildningsnämnden 
2021 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdesplan för år 2021 för 

barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Av arbetsordningen för styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun 

framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om 

sammanträdestider för år 2021.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreteraren 2020-10-26 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2021  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Sofie Saläng 

 



 

 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2021 

BUN 2020-000236 
2020-11-11 

 

 Ärendestopp 
fredag 

Tjänstemannaberedning 
måndag kl. 09:30 

Presidieberedning 
fredag kl. 08:30 

Kallelsen skickas ut 
onsdag 

MBL 
onsdag kl. 14:30 

Sammanträde 
onsdag kl. 13:30 

  januari        

februari 1 januari 17 december (torsdag) 22 januari 27 januari 3 februari 10 februari  
Uppvidinge lärcenter 

mars 5 februari 8 februari 26 februari  3 mars 10 mars 17 mars  
Uppvidinge lärcenter 

april 5 mars 8 mars 26 mars 31 mars  7 april 14 april  
Uppvidinge lärcenter 

maj 2 april 5 april 23 april 28 april 5 maj 12 maj  
Uppvidinge lärcenter 

juni 30 april 3 maj 21 maj 26 maj 2 juni 9 juni  
Uppvidinge lärcenter 

juli       

augusti       

september 9 juli 21 juni  27 augusti 1 september 8 september 15 september 
Nottebäckskolan 

oktober 3 september 6 september 24 september 29 september 6 oktober 13 oktober  
Södra förskoleområdet 

november 1 oktober 4 oktober 22 oktober 27 oktober 3 november 10 november  
Åsedaskolan F-6 

december 29 oktober 1 november 19 november 24 november 1 december 8 december  
Älghultskolan och 
Alstermoskolan 
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Information om GDPR och Privacy Shield  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, GDPR, utgör ett starkt skydd för personuppgifter 

i Europa och lagstiftningen styr därmed hur barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter får behandla personuppgifter.  

Amerikanska företag som är verksamma i Europa som för över 

personuppgifter till USA har tidigare kunnat använda sig av ett 

dataskyddsavtal vid namn Privacy Shield. Avtalet har inneburit en garanti 

att de ger ett likvärdigt skydd av personuppgifter som i EU. I juli 2020 

meddelade dock EU-domstolen att de ogiltigförklarar Privacy Shield, vilket 

innebär att vissa överföringar av personuppgifter till USA numera är 

olagliga.  

Under hösten har förvaltningen på uppdrag av Uppvidinge kommuns 

dataskyddsombud arbetat med att kartlägga om våra verksamheter vid 

användande av olika systemleverantörer för över personuppgifter till USA. 

Detta arbetet kommer att fortsätta medan vi väntar på att få mer vägledning 

från bland annat Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreteraren 2020-10-27 

Information till nämnder, dataskyddsombud 

Information från EU om Privacy Shield  

Beslutet skickas till 

Dataskyddsombud 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Sofie Saläng 
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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 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 15 oktober till och 

med 1 november. 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). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-10-21 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 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   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreteraren 2020-10-26 

Förteckning av delegationsbeslut oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Sofie Saläng 

 


