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Plats och tid Älghultskolan, Älghult, onsdagen den 12 februari 2020 kl 13:30-16:48. 
Ajournering klockan 14:35-15:05, 15:15-15:21 och 16:12-16:14.  

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

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom kommunledningsförvaltningen 
Magnus Assarsson rektor Älghultskolan och Alstermoskolan §§ 1-3 
Yvonne Petersson verksamhetschef för elevhälsan § 4 
Anna Andrén rektor södra förskoleområdet § 5  

Övriga närvarande Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund 
Carola Therner facklig representant Lärarförbundet §§ 1-10 

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Trasten Åseda 2020-02-20 klockan 12:45.   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 
 Fanni Nilsson  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 
publiceras 2020-02-21 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-03-14 

Förvaringsplats för 
protokollet Trasten Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 1 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

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

Val av justerare 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jim Johansson (S) yrkar välja Margareta Schlee (M) som justerare.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jim Johanssons (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.       
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§ 3 Dnr 2020-000006  

Information från rektor för Älghultskolan 

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

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

• ekonomisk prognos  

• måluppfyllelse 

• elevtal 

• asylsökande 

• Samverkan för bästa skola   

Beslutet skickas till 
Rektor Älghultskolan och Alstermoskolan 
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§ 4 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Grundsärskolan och träningssärskola 1-9 ska finnas i närområdet av en F-9 
grundskola.      

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

Reservationsmotivering 
Oppositionen reserverar sig till förmån för alternativ 1, träningsskolan bör 
etableras och samordnas med socialnämndens planerade boende för unga 
att uppnå en god verksamhet för elever och deras familjer med god 
kostnadseffektivitet.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i april 2019 § 37 att ta fram ett förslag 
där alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 
kostnadsmässigt.  

Rektor för Uppvidinge grundsärskola 1-9 och verksamhetschef för 
Elevhälsan fick i november 2019 tre uppdrag att redovisa på sammanträdet 
i februari 2020. Två av uppdragen innebar att tillsammans med 
Uppvidingehus utvärdera lokalbehovet för grundsärskolan samt 
kostnadsberäkna grundsärskolans behov av anpassade lokaler. Det är svårt 
för Uppvidingehus att kostnadsberäkna när det inte är bestämt vart 
grundsärskolan ska vara placerad samt hur den ska vara organiserad. Det 
tredje uppdraget innebar att undersöka ett alternativ där grundsärskolan 
bedrivs integrerat i grundskolan inom elevens upptagningsområde. Alla 
uppdrag är genomförda och presenteras i beslutsunderlaget: 
Omlokalisering av grundsärskolan. 

Grundsärskolan i Uppvidinge kommun står inför stora utmaningar med 
dåligt anpassade lokaler efter verksamhetens behov både i Lenhovda och 
Älghult. Lokalerna i Lenhovda har fått ett föreläggande av vite från 
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Arbetsmiljöverket på 25 000 kronor, uppföljningsbesök genomfördes i 
januari 2020. Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och samtidigt se över 
de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på grundsärskolan 
idag.  

Sedan grundsärskolan placerades i Lenhovda har elevantalet ökat. Idag går 
det 13 elever i Lenhovda, 3 elever i Älghult samt 3 elever som är integrerade 
i årskurserna 7-9. Antalet elever som går i träningssärskolan ökar även, 
vilket ställer andra krav på lokalerna än tidigare.  

Nybyggnation eller ombyggnation av grundsärskolan är en process som 
barn- och utbildningsförvaltningen ser bör ingå i den 
kommunövergripande lokalförsörjningen. För att Uppvidingehus ska 
kunna göra en kostnadsberäkning gällande ombyggnation eller 
nybyggnation krävs ett beslut på placering och organisering av 
grundsärskolan.  

Förslag 1: Uppvidinge grundsärskola 1-9 med träningssärskola i Lenhovda 
och grundsärskola 7-9 i Älghult. 
Förslag 2: Grundsärskola och träningssärskola 1-9 i närområdet av en F-9 
grundskola.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) bifaller förslag 2 i tjänsteskrivelsen, att 
grundsärskolan och träningssärskolan 1-9 ska finnas i närområdet av en F-9 
grundskola.  

Mikaela Gross (V) och Jim Johansson (S) yrkar bifall till förslag två.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M), Mikaela Gross (V) och Jim Johanssons (S) 
yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 
Omlokalisering av grundsärskolan 
Ritningar över Uppvidinge grundsärskola 1-9 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 108 
Protokoll § 11 MBL 2020-02-05   
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för Elevhälsan 
Rektor Uppvidinge grundsärskola 1-9 
Rektor Älghultskolan 
Lokalförsörjningsgruppen 
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§ 5 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
I ärendet förskolan Svalan föreslår vi att som en kort och tillfällig lösning på 
lokalbehovet söka befintlig ledig lokal i området. Detta för att kunna arbeta 
vidare på ett nybygge med tanke att hela Nottebäcksområdet kommer att 
växa och behovet är stort. Beslutet skickas till Lokalförsörjningsgruppen för 
vidare hantering gällande nybyggnation.   

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

Rektor för förskolan Svalan fick i november 2019 uppdraget att tillsammans 
med Uppvidingehus utföra en preliminär kostnadsberäkning för 
nybyggnation av förskolan alternativ ombyggnation av förskolan med 
tillsättandet av förskolemodul. Uppdraget har genomförts och presenteras i 
detalj i beslutsunderlaget; Kostnadsberäkning – förskolan Svalan.  

Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut om vilken inriktning de 
vill ta gällande förskolan Svalans lokaler. När det tagits beslut vill barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet 
med förskoleverksamheten i Norrhult. 

Förslag 1: Nybyggnation av förskolan Svalan. 
Förslag 2: Ombyggnation av förskolan Svalan med tillsättande av en 
förskolemodul med två avdelningar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av förskolan Svalan 
29 000 000 SEK 

Ombyggnation av förskolan Svalan med tillsättande av en förskolemodul 
med två avdelningar  
8 900 600 SEK (efter 6 år)    
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att i ärendet förskolan Svalan föreslår vi att som en 
kort och tillfällig lösning på lokalbehovet söka befintlig ledig lokal i 
området. Detta för att kunna arbeta vidare på ett nybygge med tanke att 
hela Nottebäcksområdet kommer att växa och behovet är stort. Beslutet 
skickas till Lokalförsörjningsgruppen för vidare hantering gällande 
nybyggnation.  

Oppositionen (C, KD och SD) yrkar  

1. Att det akuta behovet av förskola tillgodoses med modul 

2. Vid nybyggnation måste behovet av lokaler för förskoleklass, fritidshem, 
matsalar och prognostiserad elevtals ökning i grundskolan tillgodoses.  

Margareta Schlee (M), Jim Johansson (S), Kjell Ekberg (S), Mikaela Gross 
(V), Birger Johansson (S) och Tobiaz Kowalski (V) yrkar bifall till Jan 
Wernströms (S) yrkande.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jan Wernströms (S), Margareta Schlees (M), Jim Johanssons (S), Kjell 
Ekbergs (S), Mikaela Grosss (V), Birger Johanssons (S) och Tobiaz Kowalskis 
(V) yrkanden.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Oppositionens (C, KD och SD) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Jan Wernströms (S), Margareta Schlees (M), Jim Johanssons (S), Kjell 
Ekbergs (S), Mikaela Gross (V), Birger Johanssons (S) och Tobiaz Kowalskis 
(V) yrkanden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av rektor och förvaltningskoordinator, 2020-01-21 
Kostnadsberäkning –förskolan Svalan 2020-01-21  
Antal barn förskolan Svalan 2020-01-29 
Ritningar 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 107 
Protokoll § 11 MBL 2020-02-05   
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor södra förskoleområdet  
Lokalförsörjningsgruppen  
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§ 6 Dnr 2019-000180  

Information om avvecklingsplan för Uppvidinge 
gymnasieskola 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet 
fortskrider efter kommunfullmäktige tagit beslut om avveckling av de 
nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola.  

Förvaltningschef informerar om följande:  

• kontakt med andra huvudmän 

• Uppvidinge gymnasieskolas egna arbete i processen med rektor, 
studie- och yrkesvägledares och lärarnas roll 

• nya samverkansavtal     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna 
informationen och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt 
informationen.      
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§ 7 Dnr 2020-000013  

Aktuella elevtal  

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 
kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 
antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 
elever vi har i skolor utanför kommunen och hur många elever som går hos 
oss från andra kommuner.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-01-21 
Aktuellt elevtal 2020-01-21    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2020-000021  

Val av budgetgrupp inför budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp består av fem ledamöter.   

2. Välja Jan Wernström (S), Margareta Schlee (M), Anders Ljungkvist (-), 
Mikaela Gross (V) och Sadiq Sahal (C) till barn- och utbildningsnämndens 
budgetgrupp.    

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp inför budget 2020 bestod av 
barn- och utbildningsnämndens presidium, tre ledamöter och tre ersättare. 
Under våren 2020 ska representanter från barn- och utbildningsnämnden 
träffa kommunens budgetberedning. Inför detta möte måste 
budgetgruppen träffas för att planera för nästkommande budget. 

Ekonom är sammankallande och ansvarig för budgetgruppens arbete. Varje 
möte med budgetgruppen återrapporteras av ekonom vid nästkommande 
sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.   

Budgetgruppens första möte är den 19 mars klockan 09:00.  

Förslag på representanter lämnas på sammanträdet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wernström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 
består av fem ledamöter.  

Mikaela Gross (V) yrkar att välja Jan Wernström (S), Margareta Schlee (M), 
Anders Ljungkvist (-), Mikaela Gross (V) och Sadiq Sahal (C) till barn- och 
utbildningsnämndens budgetgrupp.  
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Beslutsgång 
Proposition 1 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Jan Wernströms (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.  

Proposition 2  
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Mikaela Gross (V) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat så.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-13    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 
Ekonom kommunledningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
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§ 9 Dnr 2020-000020  

Betygssammanställning i grundskolan efter 
höstterminen 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
grundskolans terminsbetyg för hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställningen innehåller en jämförelse av höstterminens betyg för åk 
6, 8 och 9. Jämförelsen visar resultatet av olika elevgrupper på enhetsnivå. 
För åk 8 och 9 visas andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen, 
det vill säga lägst betyg E i samtliga ämnen och hur stor andel av eleverna 
som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet.  

För åk 6 räknas det ut ett medelvärde per betyg eftersom antalet satta betyg 
skiljer sig åt mellan skolorna. Det är beroende av hur många ämnen eleven 
har fått undervisning i under hösten.    

I dagsläget är 79 stycken av eleverna i åk 8 och 9 aktuella för den 
obligatoriska lovskolan. Det innebär att de i dagsläget inte är behöriga till 
gymnasieskolan.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren 2020-01-21 
Sammanställning av höstterminens betyg 2020-01-21   

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2020-000014  

Information från förvaltningschef 

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

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

• skadegörelse på Åsedaskolan  

• studiehandledningsorganisation  

• Samverkan för bästa skola 

• nytt system för ekonomistyrning 

• enkäter 

• elever med hög frånvaro   

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 11 Dnr 2020-000007  

Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 

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

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

 1. Avveckling av kulturskolan, kommunfullmäktige 2019 § 212 

2. Avveckling av förskolan Uven, kommunfullmäktige 2019 § 211 

3. Policy för krisberedskap och civilt försvar i Uppvidinge kommun 2019-
20222, kommunfullmäktige 2019 § 207 

4. Reglemente för Uppvidinge kommuns krisledningsnämnd, 
kommunfullmäktige 2019 § 206 

5. Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun, 
kommunfullmäktige 2019 § 205 

6. Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 
2020 § 13 

7. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper, 
kommunfullmäktige 2020 § 14 

8. Arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2020 § 
12 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-15    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 12 Dnr 2020-000010  

Återrapportering av kränkande behandling  

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

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 
behandling som inkommit från förskolor och skolor från 10 december till 
och med 10 februari. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett 
digitalt system som ger en god överblick. 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 
till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-01-21 
Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 
dagsaktuell sammanställning    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 13 Dnr   

Återrapportering av delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
redovisade delegationsbeslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 
barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 
återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-01-16 
Förteckning av delegationsbeslut februari 2020    
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