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Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare
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Andreas Ekberg § 54
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Anncharlott Franzon § 58
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Sekreterare …………………………………………….
Lena Carlsson
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Pär Edgren
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Mikael Lång                        
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Organ Barn- o utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

 

Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift …………………………………………….
Lena Carlsson
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Sammanträdesdatum
2018-06-20

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2018-06-20

Val av protokolljusterare

§ 52 Investeringsbudget 2018 - Redovisning 
av projektplan för industritekniska 
programmet

2018/63 041

§ 53 Rapport förskola 2018/203 609

§ 54 Närvaro- och frånvarorapportering 
2018 grundskola och gymnasium

2018/204 609

§ 55 Information om föräldrautbildning

§ 56 Inrättande av lärcentrum 2018/160 615

§ 57 Skolskjutsfrågor - arbetsgrupp 2018/182 623

§ 58 Verksamhetschef för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan

2018/187 022

§ 59 Budgetuppföljning per den 30 april 
2018

2018/184 042

§ 60 Reviderad dokumenthanteringsplan för 
barn- och utbildningsnämnden från 
2018-07-01

2018/185 004

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut

§ 62 Meddelande

§ 63 Förfrågan om markköp av fastigheten 
Stenhuggaren 7

2018/209 29

§ 64 Ledning av musikskolan - Införanade 
av ny tjänst, verksamhetschef för 
musikskolan

2018/22 022

Närvarolista
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 52/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Redovisning av 
projektplan för industritekniska programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skjuta ärendet till september 
2018.

Sammanfattning
Redovisning av projektplan för industritekniska programmet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-25, § 43/2018,  att 
renovera lokalerna på industritekniska programmet för en kostnad på upp 
till 500 000 kronor. Kostnaden tas av investeringsbudget 2018. 
Nämnden beslutade att en projektplan ska presenteras på sammanträdet den 
20 juni 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 43/2018 

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 53/2018 Dnr 2018/203 609

Rapport förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Rapport om nuläget i förskolan.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten ska nämnden ha en rapport om nuläge och tankar framåt 
gällande förskola och fritidshem.

Vid nämnden redogör barn- och utbildningschef Martin Snickars för 
nuläget i förskolan. 

Beslutsunderlag
Presentation från Martin Snickars

___
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BUN § 54/2018 Dnr 2018/204 609

Närvaro- och frånvarorapportering 2018 
grundskola och gymnasium
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av närvaro- och frånvarostatistik för grundskola och 
gymnasium.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så ska nämnden ha en uppföljning av närvaro- och 
frånvaro i grundskola och gymnasium i juni 2018.

Vid nämnden redogör rektorerna Fredrik Laapotti och Andreas Ekberg för 
närvaro- och frånvaro i grundskola och gymnasium.

Beslutsunderlag
Presentation från Fredrik Laapotti för grundskola
Presentation från Andreas Ekberg för gymnasiet

___
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 55/2018

Information om föräldrautbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Ärendebeskrivning
Rektor Mathilda Kahn informerar om föräldrautbildning. Den genomförs i 
samverkan och samarbete mellan socialtjänsten, kultur och 
fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. De jobbar 
enligt COPE som är ett föräldrastödsprogram som kommer från Kanada. 

___
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BUN § 56/2018 Dnr 2018/160 615

Inrättande av lärcentrum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
att bilda Lärcentrum enligt beslutsunderlaget. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att Lärcentrum ska organiseras 
under barn- och utbildningsnämnden från och med 1 september 2018. I och 
med detta föreslås även justering i reglementet för kommunstyrelsen och 
barn- och utbildningsnämnden utifrån fastställt beslut om tillhörighet. 

Sammanfattning
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och barn- och utbildningschef Martin 
Snickars har tagit fram ett beslutsunderlag om att slå ihop 
Vuxenutbildningen och Campus till en enhet för att bilda Lärcentrum.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens presidium (KSAU § 14/2018, 2018-01-23) gett 
kommunchef och barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda bildandet 
av ett lärcentrum. Detta genom att i första hand fusionera 
Vuxenutbildningen och Campus.   

Regeringen har tagit initiativ till att satsa på lärcentrum i Sverige. För att 
studerande inom vuxenutbildningen och andra utbildningsformer ska få ett 
bättre stöd i sitt lärande har regeringen fattat beslut om ett nytt statsbidrag 
för lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i 
kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum
Lärcentrum är en öppen miljö inom kommunal vuxenutbildning, där de 
studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. 
Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till 
yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de 
studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska 
språket.   

Förslaget
De uppdrag som Vuxenutbildningen och Campus tidigare haft bibehålles 
och utökas med lärcentrumuppdraget. I ärendet finns beskrivning om 
lärcentrumuppdraget, det vill säga slå samman Vuxenutbildningen och 
Campus samt idén med lärcentrum. 
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Genom att organisera allt detta tillsammans så äger en och samma 
kommunala verksamhet makt och ansvar för vuxnas lärande. Likaså att 
matcha det mot arbetsmarknadsbehovet. Lärcentrums uppdrag formuleras 
därför i termer av vad som ska åstadkommas, inte i vilken utbildningsform.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 33/2018
Kommunstyrelsen § 68/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 57/2018 Dnr 2018/182 623

Skolskjutsfrågor - arbetsgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser ordförande Pär Edgren, M, och andre 
vice ordförande Mikael Lång, S, samt barn- och utbildningschef Martin 
Snickars till representanter i arbetsgruppen för skolskjutsfrågor.

Sammanfattning
Representanter till arbetsgrupp för skolskjutsfrågor

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 111/2018, beslutade att 
tillsätta en arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden för att skyndsamt se över skolskjutsfrågorna.

Kommunstyrelsen utsåg ledamöterna Åke Bergh och Tomas Söreling samt 
kommunchef Lars-Erik Rönnlund.

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att utse en ledamot från 
alliansen och en från oppositionen samt barn- och utbildningschefen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
Pär Edgren
Mikael Lång
Martin Snickars

___
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BUN § 58/2018 Dnr 2018/187 022

Verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Yvonne Nelson till ny 
verksamhetschef för de medicinska och psykologiska insatserna inom 
elevhälsan från och med den 1 juli 2018 och tillsvidare.

Sammanfattning
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan med flera. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att där det bedrivs hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksam-
hetschef). Denna utses av vårdgivaren. Yvonne Nelson beslutas bli ny verk-
samhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Ärendebeskrivning
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan med flera. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 
mot utbildningens mål ska stödjas.

Den medicinska och psykologisk delen av elevhälsan utgör i juridisk 
bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor till hälso- och sjukvård. 
Den medicinska delen av elevhälsan lyder under hälso- och 
sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen OSL 
(2009:4).  Den psykologiska delen av elevhälsan lyder i sekretesshänseende 
under skolsekretessen i 23 kap. 2 §, första stycket i  OSL. När det gäller 
ansvarsfrågor är även skolpsykologerna så kallad hälso- och sjukvård.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28, § 70/2018, att göra ett tillägg i 
det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-
nämnden samt socialnämnden. Tillägget innebär att barn- och utbildnings-
nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
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gymnasiesärskola.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det där det bedrivs hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet finnas någon som svarar för verksamheten 
(verksamhetschef). Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för 
verksamhetschefen. 

Nämndens verksamhet som innebär hälso- och sjukvård ska anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I anmälan ska bland annat anges 
vem som är verksamhetschef och vem som ansvarar för 
anmälningsskyldigheten enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap. 5 § 
(Lex Maria-anmälningar) och 3 kap. 7 § (om att det finns skälig anledning 
att befara att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten). 

En verksamhetschef behöver inte nödvändigtvis tillhöra den medicinska 
eller psykologiska professionen. Verksamhetschefen kan och ska i så fall 
överlåta de uppgifter som kräver medicinsk eller psykologisk 
sakkompetens vidare till en sakkompetent person, vilken är anställd hos 
vårdgivaren. Verksamhetschefen kan självfallet även vidare överlåta andra 
enskilda ledningsuppgifter som faller inom ramen för hans eller hennes 
uppdrag till en kompetent anställd.

Om verksamhetschefen överlåter vissa ledningsuppgifter i enlighet med 4 
kap. 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen, till exempel alla uppgifter som 
kräver att den ansvarige har mycket god sakkompetens i medicin eller 
psykologi, så måste denna överlåtelse komma till uttryck i ett beslut, i 
vilket exakt och tydligt dokumenteras vilka uppgifter det handlar om och 
även eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter. Beslutet 
fattas av verksamhetschefen. Verksamhetschefen har kvar det övergripande 
ansvaret.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars föreslår att utvecklingschef 
Yvonne Nelson utses som verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan från och med den 1 juli 2018. 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-06-11
Arbetsutskottet § 36/2018

Skickas till
Yvonne Nelson

___
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BUN § 59/2018 Dnr 2018/184 042

Budgetuppföljning per den 30 april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för 
driftbudget per den 30 april 2018.

Sammanfattning
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2018

Ärendebeskrivning
Controller Anncharlott Franzon har tagit fram en ekonomisk uppföljnings-
rapport per den 30 april 2018 för barn- och utbildningsnämndens 
driftbudget. I prognosen för driftbudgeten bedöms årets nettokostnad uppgå 
till 272 432,9 tkr, vilket är 5 871,2 tkr högre än budgeterat. 

Med hänsyn tagen till intäkter från den retroaktiva avgiftskontrollen inom 
förskola och fritidshem har resultatet därefter justerats med -202,5 tkr. 
Nettoavvikelsen bedöms då bli 5 668,6 tkr högre än budgeterat. 

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 2018-04-30
Arbetsutskottet § 34/2018

Skickas till
Anncharlott Franzon

___
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BUN § 60/2018 Dnr 2018/185 004

Reviderad dokumenthanteringsplan för barn- 
och utbildningsnämnden från 2018-07-01
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om revidering av 
nämndens dokumenthanteringsplan. Den reviderade planen gäller från 
2018-07-01.

Sammanfattning
Revidering av barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Ärendebeskrivning
Enligt Hultsfreds kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. 
Den aktuella dokumenthanteringsplanen för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter antogs av nämnden 2017-12-13, § 
140/2017 och gäller från 2018-01-01. 

Den 25 maj 2018 börjad en ny dataskyddsförordning att gälla. Den ersätter 
personuppgiftslagen. En ny dataskyddslag med kompletterande 
bestämmelser till dataskyddsförordningen börjar också gälla.

En översyn av dokumenthanteringsplanen har gjorts utifrån den nya 
förordningen. 
 
De handlingar som finns upptagna i dokumenthanteringsplanen har om 
möjligt jämförts med Sveriges kommuner och landsting och Riksarkivets 
gallringsråd nr 2 för kommuners, landstings och regioners 
utbildningsväsende eller Riksarkivets författningssamlingar för att fastställa 
om de ska bevaras eller gallras. Alla typer av handlingar som förekommer i 
verksamheterna  finns inte med i råden. Då har bevarande eller gallring 
diskuterats med arkivet, berörda rektorer eller förskolechefer, 
skoladministratörer med flera. 

När det gäller individuella studieplaner har kraven gjorts om sedan råden 
togs fram. Numer görs det bara i årskurser där betyg inte ges. Därför har de 
idag inte samma värde. Gallring förslås efter tre år. 

När det gäller läromedelsförteckning och egenproducerade läromedel 
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föreslås gallring vid inaktualitet även om råden föreslår bevarande. Detta 
då det är mycket svårt och tidkrävande att samla in för arkivering. 

Ändringarna är gjorda med kursiv, röd text. Borttagna handlingar eller 
rutiner är markerade med överstrykning. Sidnumrering i registret kommer 
att anpassas efter beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-06-04
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2018-06-04
Arbetsutskottet § 37/2018

Skickas till
Samtliga skolledare
Skoladministratörerna
Personal på barn- och utbildningskontoret
Musikskolan

___
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BUN § 61/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-06-12 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-06-11

Rektor Aina Kalle – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 18 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Anna Källåker – 2018-06-12
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 6 st

Rektor Daniel Axelsson – 2018-06-12
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 8 st
Pkt 11.1 Anställning, 9 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 6 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-06-12
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-06-12
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 18 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 5 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-06-12
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 15 st
Pkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen eller BEO, 2 st
Pkt 6.6 Yttrande över skolgång i annan kommun, 1 st
Pkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-06-12
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 5 st
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Mikael Pettersson – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-06-12
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2018-06-12
Pkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 15 st

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-06-11
Rapport delegationsbeslut 2018-06-12

___
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BUN § 62/2018

Meddelande

1. Kommunfullmäktige
2018-05-28, § 63/2018: Detaljplan – ny förskola i Hultsfred
2018-05-28, § 70/2018: Överföring av ansvaret för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-22, § 99/2018: Finansiering av tjänst hösten 2018 - 
vuxenutbildningen

___
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BUN § 63/2018 Dnr 2018/209 29

Förfrågan om markköp av fastigheten 
Stenhuggaren 7
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunen ska behålla 
fastigheten Stenhuggaren 7. Tomten behövs till parkering om det blir en 
framtida byggnation av förskola på Stenhuggaren 11.

Ärendebeskrivning
En person har inkommit med en förfrågan om att köpa fastigheten 
Stenhuggaren 7 i Hultsfred. Avsikten är att bygga bostadshus. Fastigheten 
ligger i gräns med före detta Råsebäckskolan. 

Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen disponerar båda fastigheterna 
i dagsläget, behöver Östra Smålands Kommunalteknikförbund ha in 
nämndens synpunkter på frågan. Hur ser barn- och utbildningsnämndens 
framtida behov av mark ut?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson, ÖSK

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund

___
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Sammanträdesdatum
2018-06-20

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 64/2018 Dnr 2018/22 022

Ledning av musikskolan - Införande av ny 
tjänst, verksamhetschef för musikskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en ny tjänst som 
verksamhetschef för musikskolan på 50 procent. Tjänsten införs från 1 juli 
2018 och finansieras inom egen budget.  

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen omorganiserar ledningen för 
musikskolan. En ny tjänst som verksamhetschef för musikskolan införs och 
ersätter tidigare tjänst som biträdande rektor för musikskolan med samma 
omfattning.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen omorganiserar ledningsorganisationen 
för musikskolan genom att införa en tjänst som verksamhetschef för 
musikskolan på 50 procent.

Tjänsten som biträdande rektor på 50 procent tas bort i och med 
förändringen av ledningsorganisationen.

Senaste året har musikskolan haft en rektor som har verksamhetsansvar för 
musikskolan och en biträdande rektor på 50 procent som har 
samordningsansvar för musikskolan.

Uppdraget som verksamhetschef för musikskolan innebär personalansvar, 
arbetsmiljöansvar, budgetansvar och utveckling av verksamheten. 

Tjänsten som verksamhetschef för musikskolan på 50 procent införs från 
1 juli 2018 och finansieras inom egen budget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 9/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-06-18
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2018-06-20

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 

___
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Sammanträdesdatum
2018-06-20

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) Börje Helgesson (L)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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