
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen onsdagen den 17 januari 2018 kl. 13:00 – 17:35
 

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef
Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare
Alf Karlsson, personalföreträdare
Marie Karlsson § 1
Sören Reichenberger § 1
Mikael Pettersson § 1
Johan Klavins § 5

Utses att justera Mikael Lång     
                                            

Underskrifter Paragrafer 1-10

Sekreterare …………………………………………….
Lena Carlsson

Ordförande …………………………………………….
Pär Edgren

Justerande …………………………………………….
Mikael Lång                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- o utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-17

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

 

Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift …………………………………………….
Lena Carlsson

1



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2018-01-17

Val av protokolljusterare

§ 1 Redovisning av barn och elever med 
behov av insatser

2017/427

§ 2 Ny plan för samverkan skola - arbetsliv 2016/20

§ 3 Överföring av ansvaret för den 
medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan

2017/487

§ 4 Revidering av riktlinjer för politisk 
information i skolan

2017/486

§ 5 Digitalisering inom skolväsendet - 
Information om regler och målsättning

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut

§ 7 Meddelande

§ 8 Öppna jämförelser grundskola 2017

§ 9 Ändring av barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2018

2017/401

§ 10 Ändring av barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i 
april 2018

2017/401

Närvarolista
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BUN § 1/2018 Dnr 2017/427 609

Redovisning av barn och elever med behov av 
insatser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Barn- och 
utbildningsnämnden vill fortsätta att följa utvecklingen av tre 
avidentifierade elevberättelser enligt planen för uppföljning av 
verksamheten.

Sammanfattning
Uppföljning av barn och elever med behov av insatser. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten ska nämnden ha en redovisning av barn och elever med 
behov av särskilt stöd.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-15 att skjuta ärendet till 
januari 2018.

Vid dagens sammanträde deltar förskolechef Marie Karlsson och rektorerna 
Sören Reichenberger och Mikael Pettersson. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 112/2017
Presentation från förskolan
Presentation från grundskola F-6
Presentation från grundskola 7-9
Presentation från gymnasiet
Tre avidentifierade elevberättelser

Skickas till
Sören Reichenberger, rektor

                    ___
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BUN § 2/2018 Dnr 2016/20 619

Ny plan för samverkan skola - arbetsliv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen 
för samverkan skola - arbetsliv 2018 - 2021. Planen ska följas upp av barn- 
och utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är våren 
2019. 

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola - arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. Den upphörde 2015. En ny 
plan behöver tas fram. 

Vid arbetsutskottet 2017-09-11, § 78/2017, redogjorde biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars för arbetet med att ta fram en ny plan för 
skola - arbetsliv. Ett utkast till plan för samarbete skola - arbetsliv 2017-
2021 är framtagen. Arbetsutskottet gav biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att skicka förslaget till plan för 
samverkan skola - arbetsliv på remiss till berörda. Ärendet skulle tas upp på 
nytt vid arbetsutskottet i november 2017.

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola - arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Vid dagens sammanträde redovisar  Martin Snickars för förslaget till ny 
plan för samverkan skola - arbetsliv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 2/2018
Utkast plan för samverkan skola - arbetsliv

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 3/2018 Dnr 2017/487 003

Överföring av ansvaret för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett tillägg 
görs i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Efter punkterna med barn- och 
utbildningsnämndens ansvar i 47 § görs ett tillägg enligt följande: 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet. 

Sammanfattning
Tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att föra över vårdgivarens, det 
vill säga kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska 
elevhälsan till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan lyder under samma 
hälso- och sjukvårdsregelverk som hälso- och sjukvården inom landstinget.
 
Ett viktigt juridiskt begrepp inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen är 
begreppet ”vårdgivare”. Begreppet definieras som statlig myndighet, 
landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan 
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 
sjukvård”. 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

När det gäller hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan 
är det vanligtvis en kommun eller en enskild skolhuvudman som är 
vårdgivare. En kommun representeras som utgångpunkt av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver 
kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunen uppgifter. Av 
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skollagen (2010:800) 2 kap. 2 §, andra stycket, framgår att det i varje 
kommun ska finnas en eller flera nämnder som fullgör kommunens 
uppgifter enligt denna lag.

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden framgår barn- och 
utbildningsnämndens ansvar i följande punkter:

 Förskola 
 Fritidshem 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Gymnasieskola 
 Gymnasiesärskola 
 Kommunal vuxenutbildning
 Särskild utbildning för vuxna 
 Musikskola

När det gäller överföring av vårdgivarens, det vill säga kommunens, ansvar 
i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan så saknas det i 
reglementet. 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2 § första stycket framgår att 
”där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som 
svarar för verksamheten (verksamhetschef). Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar 
och uppgifter för verksamhetschefen.”

Det är den av vårdgivaren (kommunfullmäktige) utsedda nämnden som 
utser verksamhetschef. Nämndens beslut att utse en verksamhetschef ska 
vara ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över 
ansvaret som verksamhetschef. 

Ett tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden föreslås. Efter punkterna med 
barn- och utbildningsnämndens ansvar i 47 § kan ett tillägg göras enligt 
följande: 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
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tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2017-12-20
Analys från JP Infonet över vilka krav som ställs på en verksamhetschef för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.
Arbetsutskottet § 3/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 4/2018 Dnr 2017/486 619

Revidering av riktlinjer för politisk information i 
skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna 
för politisk information i skolan enligt förslaget. Riktlinjerna gäller från 
den 1 januari 2018.  

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer för politisk information i skolan utifrån nya 
bestämmelser i skollagen. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-02-13, § 25/2013, om 
riktlinjer för politisk information i skolan. En ny bestämmelse har förts in i 
skollagen (2010:800) 1 kap. 5 a §. Den träder i kraft 2018-01-01. 

”Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i 
utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till 
samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald 
församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som 
anges i första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt 
första eller andra stycket behöver inte andra politiska partier som har 
anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. 
Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges 
möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra 
politiska partier.”

Utifrån den nya bestämmelsen behöver barn- och utbildningsnämndens 
riktlinjer för politisk information i skolan revideras. 

I förslaget är ny text röd och text som ska tas bort är överstruken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2017-12-20
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Reviderade riktlinjer för politisk information i skolan
Cirkulär 17:70 från SKL om politisk information i skolan
Arbetsutskottet § 4/2018

Skickas till
Samtliga rektorer

___
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BUN § 5/2018 Dnr 2018/12 609

Digitalisering inom skolväsendet - Information 
om regler och målsättning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Nämndsekreterare  
Lena Carlsson får i uppdrag att planera in ett besök på Makerspace för 
nämndens ledamöter i samband med ett sammanträde med nämnden. 

Sammanfattning
Information om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Ärendebeskrivning
Johan Klavins, IT-pedagog förskola och grundskola, informerar om 
regeringens beslut om den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet. Regeringen har också beslutat om förändringar och 
förtydliganden i läroplanerna kopplat till digital kompetens. 

Strategin innehåller 3 fokusområden:
• Digital kompetens för alla i skolväsendet
• Likvärdig tillgång och användning
• Forskning uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Vad behöver barn- och utbildningsförvaltningen för att kunna uppfylla den 
nya IT-strategin?

• Fortbildning
• Utrustning 

 Gymnasiet och högstadiet just nu de enda där detta är 
uppfyllt.

 Många pedagoger saknar digitalt verktyg och det är ganska 
svårt för de andra skolorna och förskolorna att arbeta digitalt 
i den utsträckning den nya IT-strategin och 
läroplansförändringarna kräver.

• Tid

Beslutsunderlag
Presentation från Johan Klavins

Skickas till
Lena Carlsson, nämndsekreterare

___
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BUN § 6/2018

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-01-08 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:

Arbetsutskottet 2018-01-08

Rektor Aina Kalle – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 12 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-01-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-01-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 5 st
Pkt 11.1 Anställning, 8 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 17 st

Rektor Daniel Axelsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 9 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 8 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Antagningssekreterare Hanna Waern-Andersson – 2018-01-08
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Pkt 9.4 Bidrag för elev i fristående gymnasieskola, 11 st
Pkt 9.5 Inackorderingsbidrag eller dispens från regler, 1 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 11 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 8 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 6 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-01-08
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 2 st
Pkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektion eller BEO, 2 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Mikael Pettersson – 2018-01-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 3 st
Pkt 8.2 Mottagande av elev i gymnasiesärskola, 2 st
 
Barn- och utbildningschef Per Theorin – 2018-01-08
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 6.6 Yttrande över skolgång i annan kommun, 2 st
Pkt 6.8 Bidrag för elev i fristående grundskola, 2 st

Ordförande Pär Edgren – 2018-01-08
Pkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 2 st
Pkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 2 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-01-08
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för stickprov bland
delegationsbesluten.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-01-08
Rapport delegationsbeslut 2018-01-08

___
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BUN § 7/2018

Meddelande
1. Skolverket

 Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2017. Skolverket beviljar 77 408 
kronor motsvarande 82 erbjudna platser. 

 Beslut: Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 
2017/2018. Skolverket beslutar att avslå ansökan. Bidrag har 
sökts i större omfattning än anslaget tillåter och Skolverket har 
gjort urval. 

 Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017. 
Skolverket beslutar att godkänna kommunens redovisning.

 Beslut: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolor för 
bidragsår 2016/2017. Skolverket har beslutat att godkänna 
kommunens redovisning. 

 Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare 2017. Skolverket beslutar att bevilja Hultsfreds 
kommun totalt 600 000 kronor i statsbidrag för bidragsåret 
2017.

 Beslut: Statsbidrag för utbildning som kombineras med 
traineejobb eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och 
sjukvård och äldreomsorg – Beslutsår 2017. Skolverket beslutar 
att bevilja Hultsfreds kommun totalt 237 500 kronor i 
statsbidrag för bidragsåret 2017. 

 Beslut: Statsbidrag för Lågstadiesatsningen 2016/17. 
Skolverket beslutar att godkänna kommunens redovisning utan 
återkrav.

 Beslut: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2016/17. 
Skolverket beslutar att godkänna kommunens redovisning utan 
återkrav. 

 Beslut: Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018. 

2. Skolinspektionen
 Beslut: Anmälan angående avgift för utbildning i fritidshem. 
 Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i 

Albäcksskolan 1.
 Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i 

Albäcksskolan 2.
 Beslut: Uppföljning av beslut gällande Hultsfreds kommun. 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär
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17:62 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 
2018.

4. Kommunfullmäktige
2017-12-11, § 151/2017: Begäran om utökad budget för 
busskostnader och tjänster
2017-12-11, § 152/2017: Utökning av tjänster i förskolan
2017-12-11, § 153/2017: Utökning i barn- och utbildningsnämndens 
budget 2018
2017-12-11, § 161/2017: Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Balanslista, barn- och utbildningsnämndens aktuella, ej 

avslutade ärenden
 Postlista inkomna synpunkter kvartal 3 och 4 2017
 Statistik delegationsbeslut 2017. Antal och trend. 
 Svar och utredning gällande anmälan till Skolinspektionen 

angående avgift för utbildning i fritidshem, Dnr 41-
2017:10401.

6. Albäcksskolan 
 Beslut om avstängning av elev från grundskola 2017-12-06 – 

2017-12-08
 Beslut om avstängning av elev från grundskola 2017-12-06 – 

2017-12-12
 Beslut om avstängning av elev från grundskola 2017-12-06 – 

2017-12-12
 Beslut om avstängning av elev från grundskola 2017-12-15 – 

2017-12-21
      
    ___
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BUN § 8/2018

Öppna jämförelser grundskola 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av öppna jämförelser för grundskola 2017.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen nyckeltal 
som beskriver grundskolans resultat med utgångpunkt i skolans 
styrdokument och tillgång till statistik. Uppgifterna skildrar huvudsakligen 
grundskolans resultat läsåret 2015/16.  

Vid nämndens sammanträde redovisar barn- och utbildningschef Per 
Theorin för de öppna jämförelserna grundskola 2017.

___
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BUN § 9/2018 Dnr 2017/401 600

Ändring av barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i februari 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i februari till torsdagen den 15 februari 
2018 kl. 13:00.

Ärendebeskrivning
Ordförande Pär Edgren, M, förslår att barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 14 februari 2018 flyttas till den 15 februari 2018 kl. 
13:00. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 5/2018

Skickas till
Ledamöter och ersättare via Netpublicator

___
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BUN § 10/2018 Dnr 2017/401 600

Ändring av barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i april till onsdagen den 25 april 2018 
kl. 13:00. Samtidigt flyttas verksamhetsbesöken till förmiddagen den 25 
april 2018.

Ärendebeskrivning
Ordförande Pär Edgren, M, förslår att barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 18 april 2018 flyttas till den 25 april  2018 kl. 13:00. 
Samtidigt flyttas verksamhetsbesöken till förmiddagen den 25 april 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 6/2018

Skickas till
Ledamöter och ersättare via Netpublicator
Samtliga skolledare

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) 

2 Lennart Eklund (C) 

3 Mikael Lång (S) 

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD)

5 Åsa Landberg (C) Rickard Wästerlund (V)

6 Nermina Mizinovic (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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