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§ 17 Betygsstatistik höstterminen 2017
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§ 19 Utvärderingsdagarna

Närvarolista

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-15

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 11/2018 Dnr 2018/28 026

Sjukskrivningsstatistik 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Presentation av sjukskrivningsstatistik för nämndens verksamhet under 
2017. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten ska nämnden ha en redovisning av sjukskrivningsstatistiken 
två gånger om året. 

HR-konsult Sandra Örmander har sammanställt sjukskrivningsstatistiken 
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen 
avser 2017.

Beslutsunderlag
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för 2017

___
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 12/2018 Dnr 2017/65 609

Skolinspektionens regelbundna tillsyn i 
Hultsfred 2017 - Beslut på huvudmannanivå
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna redovisningar av 
vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid regelbunden 
tillsyn. Redovisningarna lämnas till Skolinspektionen.

Sammanfattning
Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens beslut på 
huvudmannanivå efter genomförd tillsyn i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för 
att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för 
verksamheten. Under 2017 har Skolinspektionen genomfört tillsyn i 
Hultsfreds kommun. 

Skolinspektionen har fattat beslut på huvudmannanivå för förskola, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

För förskolan har Skolinspektionen funnit brister men avstått från att 
ingripa. För övriga verksamheter har de beslutat om föreläggande att senast 
den 2 mars 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De 
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas för Skolinspektionen. 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13, § 142/2017 gav biträdande 
barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att vidta åtgärder för 
att avhjälpa påtalade brister. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska 
redovisas för nämnden i februari 2018.

Vid dagens sammanträde föreligger redovisningar för samtliga beslut på 
huvudmannanivå. 

Beslutsunderlag
Beslut för förskola efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Beslut för fritidshem efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hultsfreds kommun
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Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Hultsfreds kommun
Redovisning vidtagna åtgärder fritidshem, Dnr. 43-2016:10527
Redovisning vidtagna åtgärder grundsärskola, Dnr. 43-2016:10531
Redovisning vidtagna åtgärder vuxenutbildning Dnr. 43-2016:10526
Gemensam redovisning av vidtagna åtgärder förskoleklass och grundskola 
Dnr. 43-2016:10529, grundsärskola Dnr. 43-2016:10531, gymnasiesärskola 
Dnr. 43-2016:10532, särskild undervisning för vuxna Dnr 43-2016:10526, 
gymnasieskola Dnr. 43-2016:10530

Skickas till
Skolinspektionen

___
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BUN § 13/2018 Dnr 2016/228 624

Genomlysning av skolhälsovården gällande 
resurser, arbetets innehåll och budget - 
Uppföljning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Återkoppling om 
skolhälsovården ska presenteras för nämnden om ett år. 

Sammanfattning
Uppföljning efter genomlysningen av skolhälsovården gällande resurser, 
arbetets innehåll och budget. 

Ärendebeskrivning
Annbritt Nilsson, skolsköterska och medicinskt ledningsansvar, har lämnat 
en skrivelse 2016-06-22 angående den ökade belastningen på 
skolhälsovården det senaste året på grund av det ökade antalet asylsökande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 41/2016, gav 
barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomlysa skolhälsovården 
gällande resurser och arbetets innehåll. En rapport skulle lämnas i 
december 2016. 

Vid barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14, § 131/2016, lämnades en 
rapport. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge biträdande barn- 
och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att göra en uppföljning efter 
vårterminen 2017. Uppföljningen presenteras för nämnden i augusti 2017.

Vid barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30, § 75/2017 presenterade 
Martin Snickars en uppföljning. En utökning hade gjorts med en 
skolskötersketjänst. Budgeten för inköp av material och vaccin var inte 
justerad. Förbättring av avvikelserapporteringen diskuterades. En utökad 
central ledning diskuterades. Barn- och utbildningsnämnden tog emot 
rapporten. En ny uppföljning av skolhälsovården gällande resurser, arbetets 
innehåll och budget ska presenteras för nämnden om ett halvår.

Vid dagens sammanträde presenterar barn- och utbildningschef Martin 
Snickars en ny utvärdering av skolhälsovården. Martin Snickars redovisar 
genomförda förbättringar 2017 och planerade förbättringar under 2018.
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 75/2017

Skickas till
Martin Sickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 14/2018 Dnr 2017/68 291

Utredning av permanent lösning för placering 
av grundsärskolan årskurs 1-6
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att beställa en ändring av detaljplan vid Venhagskolan 
och Venhaga förskola i Målilla. Kostnaden tas ur befintlig budget.  

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16, § 138/2015, att hyra 
en modul för att bedriva utbildning för grundsärskolan årskurs 1-6 under 2 
år. Förslag till permanent lösning för placering av grundskolan diskuteras. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16, § 138/2015, att hyra 
en modul för att bedriva utbildning för grundsärskolan årskurs 1-6 under 2 
år. Modulen ska placeras vid Venhagskolan i Målilla och tas i bruk för 
undervisning från höstterminen 2016. Kostnader för drift, investering och 
markberedning för modulen ska återsökas från Migrationsverket. 

Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge den befintliga 
arbetsgruppen för förskola och skola i uppdrag att ta fram ett förslag till 
lösning avseende permanenta lokaler för grundsärskolan med start under 
vårterminen 2016.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-16, § 30/2016 att ge 
barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att anlita en konsult för 
uppdraget att genomlysa lokalfrågor på lång sikt när det gäller förskolor 
och skolor i kommunen. Kostnaden tas i investeringsbudget 2016.

Barn- och utbildningschef Per Theorin föreslog att konsulten även får i 
uppdrag att se över förslag till lösning avseende permanenta lokaler för 
grundsärskola årskurs 1-6 istället för att uppdraget ska ligga på 
arbetsgruppen för förskola och skola. Lösningen ses då i samband med 
resterande långsiktiga lösningar för förskola och skola i Hultsfreds 
kommun, istället för att ligga som en separat fråga utanför utredningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-20, § 41/2016 att 
uppdraget att utreda en permanent lösning för placeringen av grundsärskola 
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årskurs 1-6 flyttas till konsulten med uppdrag att genomlysa lokalfrågor på 
lång sikt. Beslutet att ge den befintliga arbetsgruppen för förskola och skola 
i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning avseende permanenta lokaler för 
grundsärskolan upphör.

Vid barn- och utbildningsnämnden 2017-02-15, § 16/2017, fick nämnden 
en uppföljning av verkställigheten av beslut 2016. Där framkom att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att projektera för en ny 
förskola i Hultsfreds tätort. Inga andra beslut är tagna. Nämnden beslutade 
att ta upp ärendet på nästa arbetsutskott. 

Arbetsutskottet 2017-03-06, § 27/2017, beslutade att avvakta 
Migrationsverkets beslut om återsökta medel för lokaler.

Vid arbetsutskottet 2018-01-08, § 1/2018 informerade biträdande barn- och 
utbildningschef  Martin Snickars om att det behöver beställas en ändring av 
detaljplanen. Det skulle även kunna startas en förprojektering för en ny 
grundsärskola. Frågan kan diskuteras vid presidieöverläggningar med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendet har diskuterats vid presidieöverläggning med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-23, § 13/2018, 
ställer sig positiva till detaljplansbeställning för Målilla. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 1/2018

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 15/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-02-07 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-02-05

Rektor Aina Kalle – 2018-02-07
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Anna Källåker – 2018-02-07
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 9 st
Pkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Rektor Daniel Axelsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 5 st
Pkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov eller familjens situation, 3 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-02-07
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st 
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 7 st
Pkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov eller familjens situation, 1 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 6 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-02-07
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 3 st
Pkt 2.7 Plats förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-02-07
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Barn- och utbildningschef Per Theorin – 2018-02-07
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 2 st
Pkt 1.5 Prövning av överklagande och laga tid, 2 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 6 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st
Pkt 7.5 Yttrande över skolgång i annan kommun, 1 st

Ordförande Pär Edgren – 2018-02-07
Pkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 4 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-02-07
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2018-02-07
Pkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-05
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Rapport delegationsbeslut 2018-02-07

___
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BUN § 16/2018

Meddelande
1. Skolverket

 Stadieindelad timplan från höstterminen 2018
 Beslut: Statsbidrag för utbildning som kombineras med 

traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 
2018. Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 1 662 500 
kronor. 

2. Kommunstyrelsen
2018-01-16, § 5/2018: Tillsättning av chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-23, § 13/2018: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden
2018-01-23, § 14/2018: Uppdrag om lärcentrum

4. Barn- och utbildningsnämnden
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och 
utbildningsnämnden till barn- och utbildningschef från 2018-02-03

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Redovisning för Läxhjälp 2017
 Resultat av utredning efter anmälan till Skolinspektionen

    ___

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-15

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 17/2018 Dnr 2018/33 609

Betygsstatistik höstterminen 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av betygsstatistiken för höstterminen 2017.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten ska nämnden ha en rapport om betygsstatistiken efter varje 
höst- och vårtermin. En analys ska presenteras på nämnden. 

Controller Henric Sundberg har tagit fram betygsstatistik för höstterminen 
2017. Vid nämnden redogör barn- och utbildningschef Martin Snickars för 
betygsstatistiken samt en analys av resultaten.

Beslutsunderlag
Betygsstatistik höstterminen 2017

___
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BUN § 18/2018

Rapport om Järnforsens skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde rapporterar rektor Daniel Axelsson från 
Järnforsens skola. Han berättar om byggnaden, utemiljön, 
klassrum/grupprum, matsal/korridorer, personal, kvalitet och  
samarbete/samverkan.

___
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BUN § 19/2018

Utvärderingsdagarna
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Planering av nämndens utvärderingsdagar 7-8 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars presenterar ett förslag till 
upplägg för nämndens utvärderingsdagar den 7-8 mars 2018. 

___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) X

2 Lennart Eklund (C) X

3 Mikael Lång (S) X

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD) X

5 Åsa Landberg (C) X

6 Nermina Mizinovic (S) X

7 Christel Rüdiger Karlsson (S) X

8 Kjell Mellberg, (S) X

9 Göran Gustafsson (SD) X
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