
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nottebäckskolan, Norrhult, onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 13:30-16:53. 
Ajournering klockan 14:56-15:20.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Emma Fager (S) tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S)  
Tobiaz Kowalski (V) tjänstgörande ersättare för 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 Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen 
Anna Andrén rektor södra förskoleområdet §§ 90-91 

Övriga närvarande Johanna Ekros facklig representant för Lärarnas Riksförbund 
Marie Friberg facklig representant för Lärarförbundet 

Justerare Margareta Schlee  

Justeringens plats och tid Trasten Åseda 2019-10-15 klockan 08:30. 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 90-102 
Fanni Nilsson 

Ordförande 
Jan Wernström 

Justerare 
Margareta Schlee 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum då anslaget 
publiceras 2019-10-16 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-11-06 
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Förvaringsplats för 
protokollet Trasten Åseda  
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 90 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden stryker ärendet Verksamhetsrapport, 
diarienummer 2019-000011, från dagordningen.   

I övrigt godkänns dagordningen.      
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§ 91 Dnr 2019-000010  

Information från rektor för södra förskoleområdet 

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

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

• förskolan Svalan i Norrhult 

• förskolan Junibacken i Alstermo 

• förskolan Uven i Fröseke 

• förskolan Vintergatan i Lenhovda 

• förskolan och fritidshem Älgalyckan i Älghult  

• personal  

• pedagogiskt årshjul för södra förskoleområdet 

• samverkan för bästa skola       

Beslutet skickas till 
Anna Andrén rektor södra förskoleområdet 
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§ 92 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:  

• antal elever 

• barn- och utbildningsnämndens beslut i september 2019 § 82 
gällande Uppvidinge gymnasieskola 

• ekonomi 

• verksamhetsbesök från Skolinspektionen 
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§ 93 Dnr 2019-000205  

Förskolan Uven 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 
kommunfullmäktige om att avveckla förskolan Uven.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan 
för avvecklingen och redovisa denna på sammanträdet i december.  

Reservation 
Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Ann-Sofie Birgersson (C) och 
Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet med nedanstående 
reservationsmotivering.  

Reservationsmotivering  
Centerpartiet yrkar avslag på presidiets förslag till beslut och anser inte det 
är möjligt med nedläggning av Uven i Fröseke. Tillfälliga förändringar i 
barnantalet kan inte ligga till grund för vare sig nedläggning eller 
utbyggnader inom kommundelen.  

 

Margareta Schlee (M) reserverar sig mot beslutet med nedanstående 
reservationsmotivering. Jan Wernström (S), Mikaela Gross (V), Birger 
Johansson (S), Tobiaz Kowalski (V), Emma Fager (S) och Anders Ljungqvist 
(-) reserverar sig mot beslutet med Margareta Schlees 
reservationsmotivering.  

Reservationsmotivering  
På grund av det ekonomiska läget i kommunen måste ett nollresultat för 
barn - utbildningsnämnden redovisas för 2020. Prislappen på förskolan 
Uven i Fröseke är 1,4 miljoner. I dagsläget är det olyckligt att flytta 
förskolan till Alstermo. Förslaget var tvunget att läggas, men av sociala och 
praktiska skäl samt antalet barn, anser jag att det inte är möjligt och ber 
kommunstyrelsen fatta ett klokt beslut i ärendet.   

Margareta Schlee     

Sammanfattning av ärendet 
I diskussionerna inför budgetarbetet, i och med att grundskolans 
verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora statsbidraget ”Likvärdig 
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skola” föreslås att förskolan Uven avvecklas. Med kort tid har vi tittat på 
ärendet men för att vi skall kunna säkerställa kvalitén borde en utredning 
ske. Om det skulle visa sig att avvecklingen är genomförbar kan 
besparingen bli enligt nedan.  

Förskolan Uven har idag 10 inskrivna barn och 2 barn i kö. Demografiskt 
har utvecklingen sett ut enligt nedanstående tabell. I nuläget finns således 
inga barn som är födda under 2019. Förskolan Junibacken har idag 52 barn 
inskrivna. Verksamheten har idag fyra anställda varav två är barnskötare 
och två är outbildade. I nuvarande organisation saknar Uven förskolelärare 
och genom att barnen förs över till Junibacken får de således tillgång till 
förskolelärare. Läroplanen för förskolan (LpO18) betonar undervisningens 
roll i förskolan och då blir förskolelärarens roll än viktigare än tidigare.  

Demografin och köläget ser ut enligt nedan 2019-09-23 

Demografi Fröseke Alstermo 

2015 3 9 

2016 3 15 

2017 3 11 

2018 6 12 

2019 0 4 

 

Kö Fröseke Alstermo 

2019-09-23 2 (maj och augusti) 6 (september och från 
januari till hösten) 

Ekonomiska konsekvenser 

En eventuell besparing genom avveckling av förskolan Uven 
(budgetmedel för kost, material, livsmedel och 0,7 tjänst förs över till 
Junibacken) 
- Hyran 165 000 kronor (9 månaders uppsägningstid och på helår) 
- Vaktmästerikostnad 2 000 kronor 
- Arbetslagsledare 76 000 kronor 
- Personalkostnad 1 157 000 kronor 
 

Total budgetbesparing: 1,4 miljoner kronor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar avslag på presidiets förslag till beslut. Centerpartiet 
anser inte det är möjligt med nedläggning av Uven i Fröseke. Tillfälliga 
förändringar i barnantalet kan inte ligga till grund vare sig nedläggning 
eller utbyggnader inom kommundelen.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med presidiets förslag till beslut.  

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

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

Votering begärs.  

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med presidiets förslag till beslut.     

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till presidiets förslag och att 
Nej-röst innebär bifall till Centerpartiets yrkande.  

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Mikaela Gross (V) X   

Emma Fager (S) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Ann-Sofie Birgersson (C)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Robert Fredriksson (SD)  X  

Totalt 7 4 0 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-25 
Konsekvensanalys av nedläggning av förskolan Uven  

Beslutet skickas till 
Anna Andrén rektor förskolan Uven 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 94 Dnr 2019-000206  

Kulturskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 
kommunfullmäktige om att avveckla Kulturskolan.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan 
för avvecklingen och redovisa denna på sammanträdet i december.  

Reservation 
Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Ann-Sofie Birgersson (KD) och 
Robert Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet med nedanstående 
reservationsmotivering.  

Reservationsmotivering 
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslut om 
nedläggning av Kulturskolan eftersom verksamheten inte genomlysts i 
kostnadsbesparande syfte, verksamheten kan mycket väl bedrivas till lägre 
kostnad.  

 

Margareta Schlee (M) reserverar sig mot beslutet med nedanstående 
reservationsmotivering. Jan Wernström (S), Mikaela Gross (V), Birger 
Johansson (S), Tobiaz Kowalski (V), Emma Fager (S) och Anders Ljungqvist 
(-) reserverar sig mot beslutet med Margareta Schlees 
reservationsmotivering.  

Reservationsmotivering 
På grund av det ekonomiska läget i kommunen måste ett nollresultat för 
barn - utbildningsnämnden redovisas för 2020. Prislappen på Kulturskolan 
är 3,4 miljoner. Om gymnasiet läggs ner och Uppvidinge endast skulle ha 
ett högstadium, så skulle alla elever ändå få sin undervisning. Men läggs 
Kulturskolan ner, så försvinner utbildningen av dans, bild, drama, musik 
och att spela instrument helt och hållet. Det är speciellt barn och unga som 
drabbas. Därför ber jag kommunstyrelsen fatta ett klokt beslut i frågan.  

Margareta Schlee     
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Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan är en del av utbildningsväsendet som ej omfattas av 
obligatorium. I diskussionerna inför budgetarbetet i och med att 
grundskolans verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora 
statsbidraget ”Likvärdig skola” föreslås att Kulturskolan avvecklas. 

Kulturskolan har idag 179 barn inskrivna i den avgiftsbelagda 
verksamheten. Kostnaderna för den obligatoriska verksamheten (bild-, 
musik- och dansundervisning) som bedrivs av kulturskolans personal i 
grundskolan belastar de verksamheterna. 

Kulturskolans verksamhet består idag av 8 heltider och två timanställda 
förutom två tjänster inom ledning och administration (30% vardera). 
Utbudet inom musikområdet är: Cello, Fiol, Kontrabas, Piano, Trumpet, 
Tuba, Trombon, Saxofon, Tvärflöjt, Blockflöjt, Gitarr och Slagverk. Förutom 
musikundervisning bedrivs verksamhet inom drama, dans och bild.  

En tidsplan bör upprättas men för att få effekt i budget bör detta ske så 
snart som möjligt. Barn- och utbildningsförvaltningen bör ges i uppdrag att 
ta fram en plan för avvecklingen. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av kulturskolan 
omfattar en besparing i budget på 3 447000 kronor enligt nedan 

Adm och ledning  387 000 

Lokalhyra  260 000 

Städ  37 000 

Material  142 000 

Kapitalkostnad  4 000 

Personal  2 862 000 

Avgifter kulturskolan  -200 000 

Instrumenthyra  -45 000 

 3 447 000  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar avslag på nedläggning av kulturskolan.       
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med presidiets förslag till beslut.  

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

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

Votering begärs.  

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med presidiets förslag till beslut.      

Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till presidiets förslag och att 
Nej-röst innebär bifall till Centerpartiets yrkande.   

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Mikaela Gross (V) X   

Emma Fager (S) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Ann-Sofie Birgersson (C)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Robert Fredriksson (SD)  X  

Totalt 7 4 0 

     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-25 
Konsekvensanalys av nedläggning av Kulturskolan 2019-09-20         
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Beslutet skickas till 
Mona B Klöfver enhetschef Kulturskolan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 95 Dnr 2019-000200  

Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Fastställa barn- och utbildningsnämndens drift- och investeringsbudget för 
2020 samt verksamhetsplan för 2021 och 2022 inklusive verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning i enlighet med beslutsunderlaget.  

Sammanfattning av ärendet 
I juli 2019 § 95 beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2020-2022. Ramarna innehåller 
en intäktsuppräkning med 1,5 procent och en kostnadsuppräkning, 
exklusive löneökningar, med 2 procent. Utöver detta är det en neddragning 
i ram med 2,6 miljoner kronor 2020 och ytterligare 1 miljon kronor 2021.  

Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag 
inom ram.  

Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr 

 
Nettokostnaderna ökar med 2,6 miljoner kronor (1,1 procent) under 
planperioden.  

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.  

Förslag

Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Intäkter -33 418,0 -32 935,0 -33 052,0 -33 174,0 -244,0 
Kostnader 269 682,0 268 676,0 271 222,6 274 398,3 4 716,3
Netto 236 264,0 235 741,0 236 980,0 238 902,0 2 638,0

Ti l ldelad ram 236 264,0 235 741,0 236 980,0 238 902,0

Differens 0,0 0,0 0,0 0,0
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• 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 asylverksamheten. 

• Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt 
intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra 
kommuner.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i 
enlighet med drifts- och investeringsbudget 2020 samt verksamhetsplan 
2021-2022 med följande ändringar:  

• Förvaltningsgemensamt: Ledningsorganisation minskas med 0,3 
mkr. Avbryta flytt av förvaltningskontoret 0,1 mkr 

• Förskola: Lokal tillredning av måltider på Björkåkra förskola 0,1 mkr 

• Grundskola: Åsedaskolan 7-9 kvar i nuvarande område 0,8 mkr. 
Grundsärskolan integreras med respektive område 0,3 mkr 

• Gymnasiet: Vi föreslår att yrkesinriktningen fortsätter med 
nuvarande program eftersom budgetmaterial visar att ingen 
besparing sker 

Barn- och utbildningsnämnden ska begära en redovisning av orsaken 
till våra höga måltidskostnader.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

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

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

Votering begärs.  

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.       
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Omröstningsresultat 
Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag och att Nej-röst innebär bifall till 
Centerpartiets yrkande.   

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Margareta Schlee (M) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Mikaela Gross (V) X   

Emma Fager (S) X   

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Ann-Sofie Birgersson (C)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Robert Fredriksson (SD)  X  

Totalt 7 4 0 

    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-09-25  
Förslag till drift- och investeringsbudget för 2020 samt verksamhetsplan för 
2021-2022, barn- och utbildningsnämnden, 2019-09-25     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 96 Dnr 2019-000201  

Delårsbokslut 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen i förhållande till budget är negativ med 4,2 miljoner kronor. 
Därmed är prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En 
stor bidragande orsak till underskott är att statsbidrag uteblivit helt eller att 
vi tilldelats mindre än som varit sökt. Under året har det ekonomiska läget 
redovisats på samtliga nämndssammanträden. Under senare delen av våren 
diskuterades även underskottet på de inledande budgetberedningarna inför 
arbetet med nästa årsbudget. En försvårande faktor när det gäller åtgärder 
är att i budget ligger statsbidrag för likvärdig skola som i sina rekvisit har 
att elevpengskostnaden inte får sänkas i grundskolan. Detta bidrag omfattar 
6,5 miljoner kronor och ställs mot kostnaden för personal. I klartext betyder 
detta att vi inte kan göra några personalförändringar utan att riskera 
bidraget för likvärdig skola.   

Prognosen för året är 3,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. 
Försämringen beror till stora delar på att semesterlöneskuldens ökning är 
600 tusen kronor lägre i förhållande till budget nu men förväntas vara i 
balans vid årets slut. Slutlöner för två rektorer kommer betalas ut under 
hösten. Ersättningen från Migrationsverket är högre nu än budgeterat men 
förväntas vara noll vid årets slut. Det finns verksamheter som redovisar ett 
bättre resultat per den 31 augusti än vad prognosen visar vid årets slut. Det 
är fler elever till hösten som går gymnasiet i andra kommuner.  

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är lika stora som 
förväntat och att personalkostnaderna inte blir högre än förväntat. 
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat antalet asylsökande barn och 
elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som 
kommunen betalar andra kommuner för. En annan osäkerhetsfaktor är 
erhållna statsbidrag från Skolverket.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna barn- 
och utbildningsnämndens delårsbokslut 2019.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ordförande finner att barn-och utbildningsnämnden godkänt barn- och 
utbildningsnämndens delårsbokslut 2019.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-09-25 
Delårsbokslut år 2019  
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 84 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 97 Dnr 2019-000202  

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 
2018–2019 systematiska kvalitetsarbete på grundskolan och förskolan.  

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). 

I april 2019 infördes nya mallar som stöd till rektorerna. Varje enhet att 
arbetat och sammanställt till systematiska kvalitetsarbete i dialog med 
utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 
verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 
utvecklingsområden lyfts fram. I varje rapport inleds med en 
sammanfattning som följs av en mer detaljerad beskrivning. Till denna 
nämnd finns förskolans och grundskolan färdigsammanställd.  

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 utvecklingsledare, 2019-09-23. 
Sammanställning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 
Sammanställning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 98 Dnr 2019-000184  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 
avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen. 

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i november.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 
utbildningsnämndens ekonomistyrning. I rapporten bedömer PwC att barn- 
och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 
verksamhets- och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll.  

Vid revisorernas sammanträde den 23 augusti 2019 beslutades det att 
överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 
önskar svar på rapporten senast den 25 november 2019 med en redovisning 
gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 
de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) tilläggsyrkar att redovisningen presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i november.       

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

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



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-09-21 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 99 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. Lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda, 
kommunfullmäktige 2019 § 124 

 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

      

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 100 Dnr 2019-000199  

Återrapportering av statsbidrag 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 15 augusti till 1 oktober har barn- och 
utbildningsförvaltningen ansökt om två statsbidrag.  

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2019/20 

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller 
vuxenutbildningen som lämnar över undervisning på entreprenad till en 
branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses 
inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket. 

Papperslösa barn 

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd 
och har kostnader för barnens utbildning. Barn som vistas i landet utan 
tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor 
i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras 
utbildning.  

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

Ordförande finner att barn-och utbildningsnämnden godkänt 
återrapporteringen av sökta statsbidrag.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-09-25  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 101 Dnr 2019-000026  

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 den 24 augusti- 24 
september. 

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 kapitlet, 6 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).  

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

Ordförande finner att barn-och utbildningsnämnden godkänt 
återrapporteringen av kränkande behandling.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-09-23 
Sammanställning av kränkande behandling 24 augusti – 24 september.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 102 Dnr 2019-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen 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.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-08-27  
A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-08-27  
E.14 Beviljat avtal avseende länslicensen Creaza 2019-07-03  
E.14 Beviljat hyreskontakt för lokal med 

Uppvidingehus  
2019-09-02 2019-000188 

E.14 Beviljat hyreskontakt för lokal med 
Uppvidingehus 

2019-09-02 2019-000189 

 

Delegat Verksamhetschef för Elevhälsan Yvonne Petersson 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av personal, kurator 100 % 

Älghult/Alstermo 
2019-09-02  

A.3.3 Beslut om mottagande på försök i grundsärskola 2019-09-02  

       

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut oktober      
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