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Plats och tid Uppvidinge lärcenter, Åseda, onsdagen den 14 oktober 2020 kl 13:33-17:06.  

Ajournering: 14:52-14:58, 15:16-15:18, 16:20-16:24.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 

Margareta Schlee (M), vice ordförande 

Tobiaz Kowalski (-), tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 

Birger Johansson (S) 

Mikaela Gross (-) 

Sadiq Sahal (C) 

Anna-Lena Gustafsson (KD) 

Simon Bring (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Ljungqvist (-) 

Robert Fredriksson (SD) 

Sara El-Zarka (S), tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 

 

Ersättare Ann-Sofie Birgersson (C) 

 

Tjänstepersoner Katja Schönbeck, T.f förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Sofie Saläng, förvaltningssekreterare barn- och utbildningsförvaltningen  

Marcus Landley, förvaltningssekreterare miljö- och byggnadsförvaltningen 

Lovisa Nilsson, ekonom kommunledningsförvaltningen §§ 88-98 

Anna Andrén, rektor för södra förskoleområdet barn- och 

utbildningsförvaltningen § 90 

Lena Bergenmalm, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen § 91 

Elias Ahlström, integrationssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen § 

92 

  

Justerare Margareta Schlee (M)  

Justeringens plats och tid 

  

Trasten, Åseda, 2020-10-16 klockan 11:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 88-102 

 Sofie Saläng  

 Ordförande 
  

 Jan Wernström  

 Justerare 
  

 Margareta Schlee (M)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-10-16 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-11-09 

Förvaringsplats för 

protokollet Trasten, Åseda  

 

Underskrift 
  

 Sofie Saläng  
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§ 88 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till ärendet Rapportering om 

Uppvidinge lärcenter, diarienummer 2020-000290 samt ärendet Åtgärder 

med anledning av stora skillnader i elevresultat i grundskolan, 

diarienummer 2020-000298 till dagordningen. 

I övrigt godkänns dagordningen.          

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wernström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden lägger till 

ärendet Rapportering om Uppvidinge lärcenter, diarienummer 2020-000290. 

Anna-Lena Gustafsson (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden lägger 

till ärendet Åtgärder med anledning av stora skillnader i elevresultat i 

grundskolan, diarienummer 2020-000298.  

I övrigt godkänns dagordningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Jan Wernströms (S) yrkande samt Anna-Lena Gustafssons (KD) 

yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.          
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§ 89 Dnr 2020-000005 

Val av justerare 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Margareta Schlee (M) som justerare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) yrkar välja Anna-Lena Gustafsson (KD) som justerare. 

Birger Johansson (S) yrkar välja Margareta Schlee (M) som sekreterare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Sadiq Sahals (C) yrkande.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Birger Johanssons (S) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Birger Johanssons (S) yrkande.      

Votering begärs. 

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 

beslutat i enlighet med Birger Johanssons (S) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till Birger Johanssons (S) 

yrkande och att nej-röst innebär bifall till Sadiq Sahals (C) yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) x 

Tobiaz Kowalski (-) x 

Margareta Schlee (M) x 

Birger Johansson (S) x 

Mikaela Gross (-) x 

Sara El-Zarka (S) x 

Anna-Lena Gustafsson (KD) x 

Annika Viktorsson Önnered (C) x 
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Sadiq Sahal (C) x 

Simon Bring (SD) x 

Robert Fredriksson (SD) x 

Totalt 6 5 0 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2020-000006  

Information från rektor till barn- och 
utbildningsnämnden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för södra förskoleområdet informerar barn- och 

utbildningsnämnden om följande: 

 

 Junibackens förskola, Uvens förskola, Svalans förskola, Förskolan 

Vintergatan och Älgalyckans förskolas organisation: 

o Antal barn  

o Personal 

o Lokaler  

 Ekonomi 

 Måluppfyllelse 

 Framtiden 

o Utmaningar 

o Planer för framtiden                 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Rektor för södra förskoleområdet  
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§ 91 Dnr 2020-000269  

Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - förskola samt SFI, 
vuxenutbildning och gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2019 - 2020 systematiska kvalitetsarbete för SFI, vuxenutbildningen, 

gymnasieskolan 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, 

analyserar, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs 

för att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det är huvudmannens 

ansvar att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå 

enligt 4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

Varje enhet har arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet 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 

gymnasieskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare samt förskolan 

färdigsammanställd.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens beslut och finner att barn-och 

utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-09-28. 

2019-2020 Gymnasiet HM 

2019-2020 SFI VUX HM 

2019-2020 Förskola HM 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 92 Dnr 2020-000282 

Redovisning av översyn av SFI-verksamheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla sfi-

verksamheten med fokus på nedanstående områden:

 Att verka för ökat samarbete mellan kommunen/sfi och lokala

näringslivet med syfte att elever ska få bättre möjlighet att varva

teori, praktik, yrkesutbildning eller arbete

 Att verka för en tydligare koppling mellan sfi och studie- och

yrkesvägledning

 Att verka för en ökad tydlighet vilka förväntningar en elev kan ha,

vad som krävs av eleven och konsekvenser om det inte följs, eleven

inte utvecklar sin språkförmåga eller klarar uppsatta mål

 Att sfi, arbetsförmedling, kommunens andra aktörer med flera

utvecklar sin kontinuerliga uppföljning om en elevs progression, så

att andra insatser snabbt kan påbörjas om eleven av olika

anledningar inte utvecklas i svenska språket eller inte klarar

uppsatta mål

 Att i schemaläggningen verka för en flexiblare sfi, så att elevers olika

behov kan mötas

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att avrapportera den

fortsatta utvecklingen på nämndens möte en gång per termin tills dess att

önskad effekt kan ses.

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp har gett Barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur studiegången ser ut på 

sfi (svenska för invandrare) i Uppvidinge kommun, det vill säga hur länge 

man ska få läsa respektive kurs på sfi. Växjö kommun har stramat upp det 

och det finns lagar att tolka kring det. Målsättningen är att Uppvidinge ska 

ha en effektivare sfi.  

Utredningen har från lagstiftningen övergripande sammanfattat rätten till 

sfi för nyanlända, hemkommunens ansvar för sfi och huvudmannens 

möjligheter att avbryta sfi för en elev som inte gör tillfredställande framsteg 
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eller där eleven inte bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen i 

tillräcklig grad. 

Några faktorer som lyfts fram för en effektiv sfi är att ha en tydlig koppling 

mellan sfi och yrkesutbildning, praktik eller förvärvsarbete vilket höjer 

motivationsnivån hos eleverna. Betydelsen av kontinuerlig uppföljning av 

elevernas utveckling, att ha en klar studieplanering för att nå kursmålen på 

respektive nivå samt att aktivt verka för att en elev inte tar studieuppehåll.  

Daniel Åhlenius, Växjölöftet betonar också att eleven måste göra 

progression i sina studier, för att kunna fortsätta sfi i kombination med 

exempelvis en yrkesutbildning. Gör eleven inte framsteg eller når de 

planerade målen finns risk att eleven inte kan fortsätta sfi, och att insatser 

från andra aktörer behöver sättas in. Här är det viktigt att ha en nära 

samverkan med näringsliv och omgivande aktörer, för att tidigt kunna 

fånga upp behov som uppstår.  

I Växjö framhålls också flexibiliteten, och möjliggörandet för eleverna att 

läsa sfi. Genom olika varianter så som kvällsstudier, studier vissa dagar, 

uppdelade dagar och distansstudier tillmötesgår man den enskilde elevens 

behov vilket är motivationshöjande, och bidrar till en ökad 

genomströmning.  

I intervjuerna med Lena Tedefalk och Caj Stigsson framkommer att det 

behöver finnas tydligare ekonomiska konsekvenser vid ogiltig frånvaro, 

men också som ovanstående nämnts att sfi behöver varvas mer med arbete, 

praktik eller annan typ av utbildning. Man vill sträva efter att sfi, 

tillsammans med andra aktiviteter ska omfatta större delen av dagen eller 

veckan, snarare än endast halvtid. För att höja aktivitetsnivån och blanda 

teori och praktik behövs ett välutvecklat samarbete med omgivande 

aktörer, så som näringsliv men också myndigheter och interna aktörer. Då 

går det snabbare att fånga upp behov och informera elever vad som krävs 

och möjligheterna som finns. Man lyfte också önskemålet att ha en 

arbetsmarknads- och praktiksamordnare knuten till sfi.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Fredriksson (SD) yrkar att den fortsatta utvecklingen avrapporteras 

på nämndens möten en gång per termin tills dess att önskad effekt kan ses.  

Beslutsgång 

Proposition 1:  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
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med barn- och utbildningsförvaltningens förslag och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutat så. 

Proposition 2:  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Robert Fredrikssons (SD) yrkande och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Integrationssamordnaren 2020-09-25 

"Sfi-undervisning i Uppvidinge - en effektivare studiegång för sfi-elever" av 

Integrationssamordnaren 2020-09-15 

Bilaga intervjuer 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 93 Dnr 2020-000023  

Delårsbokslut 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens 

delårsbokslut 2020-08-31.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett positivt resultat per 31 augusti 2020 

med 60 tusen kronor i förhållande till periodens budget. Nettokostnaden 

har ökat med 4,8 miljoner kronor, tre procent. Intäkterna har minskat med 

2,7 miljoner kronor, 8,4 procent. Färre asylsökande och nyanlända barn har 

påverkat intäktsnivån med fyra miljoner kronor. Statlig ersättning på 1,5 

miljoner kronor har erhållits för sjuklönekostnader i samband med 

pandemin  

Kostnaderna har ökat med två miljoner kronor, 1,1 procent. 

Personalkostnaderna har minskat något till följd av den pågående processen 

med kostnadssänkande åtgärder inom nämndens verksamhetsområden. 

Kostnaden för köp av platser i extern regi ökar, då de nationella 

programmen i egen regi har lagts ner.  

Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,2 miljoner kronor. 

Försämringen beror till stora delar på att kostnaden för köp av platser i 

extern regi ökar under hösten. Uppvidinge Lärcenter förväntas göra ett 

minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. Övriga verksamheter inom 

förvaltningen har vidtagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala 

underskottet ska stanna vid 2,2 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorer är 

bland annat kommande effekter av pandemin, kostnader för köp av platser, 

samt effekter av beslutade neddragningar inom verksamheterna.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna barn- 

och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänt barn- och 

utbildningsnämndens delårsbokslut 2020.      
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-29, ekonom Lovisa Nilsson 

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden, delår 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2020-000264  

Direktiv för skolutredningen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande direktiv och 

uppdragsbeskrivning för skolutredning: 

Uppdraget innebär en utredning av skolstrukturen i Uppvidinge kommun. 

Utredningen ska visa två till tre alternativ innehållande 

konsekvensbeskrivning såväl pedagogiskt, socialt och ekonomiskt i 

förhållande till given budgetram. Med särskild hänsyn skall frågan gällande 

fritt skolval och dess konsekvenser beaktas i utredningen.  

Perspektiv att ta hänsyn till under utredningen är bland annat: 

 Likvärdighet i enlighet med skolans styrdokument 

 Inventering av utrustning och lokaler 

 Rektorsområden/Upptagningsområden tillika rektorsansvar 

 Barnkonsekvens 

 Pedagogiska aspekter gällande indelning av årskurser och stadier 

 Ekonomiska effekter som tar hänsyn till transporter, lokaler, 

personal och pedagogisk utrustning. 

 Fritt skolval inom Uppvidinge kommun     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog åt Barn- och utbildningsförvaltningen att 

genomföra en skolutredning gällande skolstrukturen i kommunen. 

Utredningen skall genomföras av extern part. 

Bakgrunden till beslutet är att förvaltningen har ett underskott och att 

strukturella förändringar diskuterats under ett antal år. Under ett flertal år 

har resultaten i årskurs 9 försämrats även om vi kan se en svag förändring 

2020. Skillnaden mellan skolor, mellan pojkar och flickor är stor och trenden 

skiljer sig från riket.  

Nuvarande skolstrukturer har inte genomlysts på mycket länge samtidigt 

som behov av såväl nybyggnationer som renoveringar är nödvändiga. 

Olika delar av kommunen har genomlyst vid olika tider, det är därför av 

vikt att hela kommunen studeras. 
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Skolstrukturen i nuvarande form består av:  

4 F-6 skolor Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Åseda 

2 7-9 skolor Älghult och Åseda  

En grundsärskola fördelad på två orter Älghult och Lenhovda  

7 förskolor, Fröseke, Alstermo, Älghult, Lenhovda, Norrhult, Åseda (2 st) 

Lärcenter där Introduktionsprogram bedrivs tillsammans med 

Vuxenutbildning och SFI.  

Kulturskola 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga, kommunstyrelsen har avsatt 100 000 kronor för utredningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Lena Gustafsson (KD), Annika Viktorsson Önnered (C), Sadiq Sahal 

(C), Robert Fredriksson (SD) och Simon Bring (SD) yrkar ändra meningen i 

andra stycket i beslutet till ”Utredningen ska visa två till tre alternativ 

innehållande konsekvensbeskrivning med kvalitativa, pedagogiska, sociala 

och ekonomiska aspekter” samt lägga till följande perspektiv att ta hänsyn 

till: 

 framtida behov av barnomsorg och skola med ett tidsperspektiv om

minst 10 år

 samverkan med SNs utredning om skola och boende för

funktionsvarierade

 kommunens planerade befolkningsprognos

 ta in kunskap vi fått i projektet samverkan för bästa skolan.

Margareta Schlee (M) yrkar avslå Anna-Lena Gustafsson (KD), Annika 

Viktorsson Önnered (C), Sadiq Sahal (C), Robert Fredriksson (SD) och 

Simon Bring (SD) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och Margareta 

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

med Anna-Lena Gustafsson (KD), Annika Viktorsson Önnered (C), Sadiq 

Sahal (C), Robert Fredriksson (SD) och Simon Bring (SD) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och Margareta 

Schlees (M) yrkande.  

Votering begärs. 

Ordförande finner genom votering att barn- och utbildningsnämnden 

beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

beslut och Margareta Schlees (M) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ordförande förklarar att Ja-röst innebär bifall till Anna-Lena Gustafsson 

(KD), Annika Viktorsson Önnered (C), Sadiq Sahal (C), Robert Fredriksson 

(SD) och Simon Brings (SD) yrkande och Nej-röst innebär bifall till 

Margareta Schlees (M) yrkande om avslag till tilläggsyrkandet. 

Namn Ja Nej Avstår 

Jan Wernström (S) x 

Tobiaz Kowalski (-) x 

Margareta Schlee (M) x 

Birger Johansson (S) x 

Mikaela Gross (-) x 

Sara El-Zarka (S) x 

Anna-Lena Gustafsson (KD) x 

Annika Viktorsson Önnered 

(C) 

x 

Sadiq Sahal (C) x 

Simon Bring (SD) x 

Robert Fredriksson (SD) x 

Totalt 5 6 0 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschefen 2020-09-29 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen  
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§ 95 Dnr 2020-000013  

Aktuella barn- och elevtal år 2020 

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, 2020-09-30 

Barn- och elevtal 2020-09-24 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 96 Dnr 2020-000266  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att revidera barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning i enlighet med barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen som idag är gällande är från 2018-08-15, sedan dessa 

har förvaltningen omstrukturerats och lagstiftningen har förändrats. Den 

reviderade delegationsordningen har i stort ändrat hänvisningar till ny 

gällande lag, anpassats till ny organisation där den största förändringen är 

att utvecklingsledare (som ersatt den tidigare utvecklingschefsrollen) blir 

ersättare för förvaltningschef, förändringen av Uppvidinge gymnasium till 

Uppvidinge lärcenter samt att särskild utbildning för vuxna i lag har flyttats 

till kommunal vuxenutbildning.      

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 Förvaltningschefen 2020-09-29 

Förslag till ny delegationsordning 

Gällande delegeringsordning från 2018.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 97 Dnr 2020-000014  

Information från förvaltningschef 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

T.f förvaltningschef informerar barn- och utbildningsnämnden om följande:  

 Ärenden hos skolinspektionen  

 Skolinspektionens skolenkät 

 Verksamhetsdialog med skolorna och förskolorna 

 Medarbetarsamtal 

 Samverkan för bästa skola             

     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 98 Dnr 2020-000007  

Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2020  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till barn- och utbildningsnämnden:  

1. Revisionsrapport - granskning av rekryteringsprocesser, Pwc  

2. Uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden om att se över 

skolstrukturen i Uppvidinge kommun, Kommunstyrelsen 2020 § 200 

3. Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget och 

verksamhet 2020, Kommunstyrelsen 2020 § 199 

4. Ekonomisk rapport september 2020, Kommunstyrelsen 2020 § 196 

5. Översyn av målstyrningen, Kommunstyrelsen 2020 § 194 

6. Ansökan om kompetensutvecklingsmedel till utvecklingsledartjänst, 

Kommunstyrelsens personalutskott 2020 § 22 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 

utbildningsförvaltningen.                  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 99 Dnr 2020-000010  

Återrapportering av kränkande behandling 2020 

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 september till 

och med 14 oktober. 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, 2020-09-25 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 100 Dnr 2020-000011  

Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

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.      

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 förvaltningssekreterare 2020-09-28 

Förteckning av delegationsbeslut September 2020 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 101 Dnr 2020-000290  

Rapportering om Uppvidinge Lärcenter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om följande gällande Uppvidinge Lärcenter: 

 Studiebesök på Hultsfred Lärcenter.                  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 102 Dnr 2020-000298  

Åtgärder med anledning av stora skillnader i 
elevresultat i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 

utbildningsförvaltningen ska återkomma med förslag på åtgärdsplan för att 

få mer likvärdiga resultat i grundskolan till nästkommande nämndsmöte.      

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet berör skillnader i elevresultat i grundskolan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Lena Gustafsson (KD), Sadiq Sahal (C) och Annika Viktorsson 

Önnered (C) yrkar att förvaltningen återkommer med förslag på 

åtgärdsplan för att få mer likvärdiga resultat i grundskolan till 

nästkommande nämndsmöte.  

Beslutsgång 

Ordförande frågor om barn-och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Anna-Lena Gustafsson (KD), Sadiq Sahal (C) och Annika Viktorsson 

Önnereds (C) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutat så.          

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

  

 




