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BUN § 61/2019 Dnr 2016/86 609

Riktat stöd till verksamhetsutveckling för 
nyanlända elevers mottagande och utbildning - 
Slutredovisning av tillägg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om slutredovisning av Skolverkets riktade stöd till 
verksamhetsutveckling för att stärka huvudmännens förmåga att på kort 
och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig 
kvalitet.

Ärendebeskrivning
Skolverket har i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser 
i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda 
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att 
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 
Insatserna riktas till huvudmän som tagit emot många nyanlända elever i 
förhållande till kommunens folkmängd. 

Skolverket erbjöd Hultsfreds kommun riktat stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elever. En överenskommelse om 
samverkan tecknades mellan Skolverket och Hultsfreds kommun. Utifrån 
en nulägesanalys prioriterades ett antal problemområden och en åtgärdsplan 
togs fram.

Tilläggsöverenskommelser har sedan tecknats med anledning av 
huvudmannens justeringar av innehållet i åtgärdsplanen.

En slutredovisning på genomförda insatser lämnades till Skolverket förra 
året. Vissa insatser har fortsatt under vårterminen 2019 och slutredovisades 
2019-06-30.

Vid nämnden redogör utvecklingschef Yvonne Nelson för 
slutredovisningen av tillägg i Skolverkets riktade insatser. 

Beslutsunderlag
Slutredovisning av tillägg i Skolverkets riktade insatser. 

___
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BUN § 62/2019

Information om långsiktig plan 2019–2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Rektorsgruppen har tagit fram en långsiktig plan för 2019–2021. Planen 
ska utveckla undervisningen. Vid nämnden redogör utvecklingschef 
Yvonne Nelson för planen. 

___
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BUN § 63/2019 Dnr 2019/328 710

Stängningsdagar i förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet stängningsdagar i 
förskolan till fyra dagar per verksamhetsår. Två stängningsdagar är 
gemensamma för alla förskolor i kommunen. De två andra dagarna förläggs 
på olika dagar för olika förskolor så att vårdnadshavare med behov av 
barnomsorg kan erbjudas plats på annan förskola under de två utökade 
stängningsdagarna. Förändringen utvärderas vårterminen 2021.

Sammanfattning
Förskolan står inför en genomgripande utvecklingsprocess under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021 i och med den reviderade läroplanen i förskolan 
(Lpfö18). Den trädde i kraft 1 juli 2019. En ny organisation och ett nytt sätt 
att fördela tid ska implementeras i förskolan under hösten. Den utgår från 
förskollärares stärkta ansvar för planering och genomförande av 
undervisningen. Det finns ett behov av att utöka antalet stängningsdagar 
från två till fyra dagar per verksamhetsår för att kunna genomföra 
fortbildning med förskolans personal.

Ärendebeskrivning
Förskolan står inför en genomgripande utvecklingsprocess under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021 i och med den reviderade läroplanen i förskolan 
(Lpfö18). Den trädde i kraft 1 juli 2019. En ny organisation och ett nytt sätt 
att fördela tid ska implementeras i förskolan under hösten. Den utgår från 
förskollärares stärkta ansvar för planering och genomförande av 
undervisningen. 

Förskollärare och andra medarbetare i förskolan står inför stora 
förändringar, där evidens, vetenskaplig grund och välbeprövad erfarenhet 
ska ligga till grund för förskolans planerade verksamhet. Det finns därför 
ett stort behov av fler fortbildningsdagar för personalen för att kunna 
förändra verksamheten utifrån målen i den reviderade läroplanen.

Anledningen till behovet av fler fortbildningsdagar beror bland annat på 
pedagogernas utökade ansvarsområden. För att undervisningsmålen på ett 
tillfredställande sätt ska nås och för att förskolan ska kunna erbjuda och 
utveckla kvalitén på innehållet i verksamheten som läroplanen skriver fram, 
finns det ett behov av att utöka antalet fortbildningsdagar från två till fyra 
dagar per verksamhetsår.

De största förändringarna i den reviderade läroplanen (Lpfö18) är 
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skrivningarna om förskollärares ansvar i undervisningen. I läroplanen står 
det att ”Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling 
och lärande.”

Undervisning är en målstyrd process, det vill säga det finns mål att styra 
mot. Det innebär att förskollärare, barnskötare och övrig personal måste ha 
kunskap om läroplanen i sin helhet. Det innebär också att hela arbetslaget 
kontinuerligt behöver reflektera över och diskutera läroplanens 
formuleringar och mål, både för att hålla förståelsen och kunskapen 
levande men även för att nå en samsyn.

En annan stor förändring i den reviderade läroplanen är införande av digital 
kompetens. 2017 beslutade regeringen om en nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Förskolans läroplan har reviderats 
utifrån den strategin. I del 1 står det under rubriken Kommunikation och 
skapande att: ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att 
utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att 
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen 
ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter 
och förstå risker samt kunna värdera information.”

Tidigare beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2002-10-16, § 90, att förskolan 
och skolbarnomsorgen har rätt att stänga två dagar per läsår för att 
tillgodose behovet av kompetensutveckling, planering och utvärdering 
tillsammans med grundskolan från och med vårterminen 2003. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-06-13, § 52/2012, att 
behålla två stängningsdagar i förskolan för att tillgodose behovet av 
gemensam tid för planering, reflektion och kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-08-13
Arbetsutskottet § 30/2019

Skickas till
Rektorer i förskolan

___
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BUN § 64/2019 Dnr 2019/321 027

BETT-mässa 2020 - kompetensutveckling inom 
IT
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla att barn- och 
utbildningsförvaltningen skickar 3–4 personer på BETT-mässa i London 
januari 2020. De skickas inom ramen för ordinarie 
kompetensutvecklingspengar. Kompetensutvecklingen arrangeras av AV-
media inom nätverket SplitVision där ansvarig IT-pedagog deltar. 
Totalkostnaden uppgår till ca 12 000 kronor per person. En återrapport ska 
lämnas till nämnden. 

Sammanfattning
Deltagande på BETT-mässa i London januari 2019 för 3–4 personer.

Ärendebeskrivning
Beskrivning av BETT-mässan:
“Bett is the world's leading learning technology event and has been 
bringing innovation and inspiration to the education sector for over 30 
years. Join us, along with over 35,000 of your peers, at ExCeL London in 
January.”

Please visit link for more information: http://www.bettshow.com/

BETT-mässan är sannolikt den främsta kompetensutveckling som kan 
erbjudas inom IKT-området. IT-kompetens i lärandet lyfts i nästan samtliga 
ämnen i samtliga verksamhetsområden inom barn och utbildning. IT-
kompetens ur olika perspektiv har, än mer än tidigare, fått en framskjuten 
plats i målen för barn och utbildningsverksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att ligga långt fram i 
arbetet med digital teknik i undervisningen. Vi ser det som viktigt att delta i 
denna (antagligen) världens största mötesplats för IT och lärande. Att 
finnas på plats här och ta del av utbildning med hjälp av teknik i framkant 
känns viktigt för förförståelsen i rektorsgruppen. Fokus på resan kommer 
ligga på nya innovativa sätt att utföra pedagogiskt arbete i skola och 
förskola med hjälp av digital teknik. 

Nya skrivningar med kopplingar till digitalisering finns i läroplanerna och 
gäller från och med höstterminen 2018. Detta blir en bra ingång för 
samtliga verksamheters fortsatta arbete med digitala verktyg och 
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digitaliseringsmålen i läroplanerna. 

Dessa nyvunna kunskaper kan delges även andra förvaltningar genom 
workshops, samtalsgrupper eller föreläsning om så önskas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-08-09
Arbetsutskottet § 33/2019

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 65/2019 Dnr 2019/334 026

Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud 
läsåret 2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av statistik på tillbud och olycksfall läsåret 2018/2019.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2019 
så ska nämnden ha en uppföljning av tillbud och olycksfall i augusti 2019.

Vid nämnden redogör nämndsekreterare Lena Carlsson för olycksfall, 
arbetsskador och tillbud. Kommunen har gått över till det digitala systemet 
KIA för inrapportering av olycksfall och tillbud för barn och elever från 
2019-01-01. För personal har kommunen gått över till KIA tidigare.

Beslutsunderlag
Sammanställning på olycksfall och tillbud för barn och elever höstterminen 
2018
Översikt över händelser barn och elever 2019-01-01–2019-07-11
Översikt över händelser personal läsåret 2018/2019

___
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BUN § 66/2019

Planering av verksamhetsbesöken den 18 
september 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fokusfråga vid 
verksamhetsbesöken den 18 september 2019 ska vara:

Likvärdig förskola/skola/fritidshem
 Hur arbetar ni för att få en likvärdighet i förskola/skola/fritidshem?
 Vilka svårigheter ser ni?
 Vilka områden/faktorer behöver vi arbeta med? 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra verksamhetsbesök 
den 18 september 2019 enligt det föreslagna besöksschemat. Rektorerna 
har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter samt att 
bjuda in aktuella ledamöter.

Sammanfattning
Fokusfråga samt besöksschema vid nämndens verksamhetsbesök den 18 
september 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 18 
september 2019. Enligt planen för rapporter till nämnden 2019 så är det 
Lindblomskolan, Albäcksskolan, Hultsfreds gymnasium och Hultsfred 
Lärcenter som ska besökas på höstterminen. Nämnden har tidigare beslutat 
att besöka Nya Centralskolan i Virserum både på vårtermin samt 
hösttermin.

Inför verksamhetsbesöken ska nämnden besluta om en fokusfråga.

Fokusfrågan vid verksamhetsbesöken på vårterminen var: 

Likvärdig förskola/skola/fritidshem
• Hur arbetar ni för att få en likvärdighet i förskola/skola/fritidshem?
• Vilka svårigheter ser ni?
• Vilka områden/faktorer behöver vi arbeta med?
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Förslag till besöksschema den 18 september 2019:

Nya Centralskolan i Virserum 8.00-11.00
Annicka Eek 
Kjell Mellberg

Lindblomskolan i Hultsfred 8.00-11.00
Pär Edgren

Albäcksskolan 8.00-11.00
Elisabeth Löfkvist
Göran Gustafsson

Hultsfreds gymnasium 8.00-11.00
Martina Johansson
Mikel Lång 

Hultsfred Lärcenter 8.00-11.00
Christel Karlsson
Antje Rhode

Rektorerna har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter 
samt att bjuda in aktuella ledamöter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-08-20

Skickas till
Samtliga skolledare
Tina Bågenhammar, rektor för Nya Centralskolan i Virserum

___
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BUN § 67/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-08-21 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-08-19 

Rektor Aina Kalle – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Andreas Ekberg – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st.
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Rektor Anna Källåker – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st.
Punkt 11.1 Anställning, 11 st.

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 29 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 18 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st.
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 20 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 11 st.
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 13 st.
Punknt6.3 Uppskjuten skolplikt, 1 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 4 st.
Punkt 11.1 Anställning, 8 st.

Bitr. barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 1 st. 

Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 9 st.

Förskolechef Lena Homanen Malmer – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 11 st. 

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 10 st.
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 3 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 5 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 12 st.
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov el. familjens situation, 1 st.

Förskolechef Marie Karlsson – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 10 st.

Bitr. rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 5 st. 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-08-21
Punkt 1.11 Föra talan och överklaga, 32 st. 
Punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 3 st.
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 1 st. 
Punkt 1.6 Anmälningar om kränkande behandling, 1 st.
Punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen eller BEO, 4 st.
Punkt 11.1 Anställning, 21 st.
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Rektor Mathilda Kahn – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st.
Punkt 11.1 Anställning, 18 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2019-08-21
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st.
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.
Punkt 8.2 Mottagande av elev i gymnasiesärskola, 5 st.

Ordförande Pär Edgren – 2019-08-21
Punkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 6 st. 

Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2019-08-21
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-08-21
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 24 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-19
Rapport delegationsbeslut 2019-08-21

___
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BUN § 68/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
2020. Beslut om fastställande av bidragsram. Hultsfreds kommuns 
bidragsram 8 182 778 kronor.
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 850 000 kronor i 
statsbidrag (för 20 förstelärare, 0 lektorer) för perioden 2019-01-01 – 
2019-06-30.
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 
1 624 125 kronor för perioden 2019-01-01 – 2019-06-30.
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2019. Hultsfreds kommun beviljas 86 427 kronor. 
Bidraget avser VT 2019. 
Beslut: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019. Hultsfreds 
kommun beviljas 373 839 kronor. Bidraget avser HT 2019.
Beslut: Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020. 
Hultsfreds kommun beviljas 3 506 417 kronor. Bidraget avser 
2019/2020.
Beslut: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 
ordinarie undervisningstid – huvudmän för 2018. Skolverket beslutar 
godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018. 
Skolverket beslutar att kommunen ska återbetala 556 300 kronor. 
Kommunen kommer att begära ändring av beslutet och skicka in ett 
godkänt revisorsintyg.

2. Kommunfullmäktige
2019-06-24, § 86/2019: Ekonomisk uppföljning per 2019-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
2019-06-24, § 87/2019: Mål och budget 2020 – driftbudget 2020 samt 
mål och nyckeltal
2019-06-24, § 88/2019: Mål och budget 2020 – investeringsbudget
2019-06-24, § 89/2019: Mål och budget 2020 – taxor
2019-06-24, § 90/2019: Mål och budget 2020 – upptagande av lån och 
borgensramar
2019-06-24, § 91/2019: Mål och budget 2020 – utdebitering 2020
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-28

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3. Miljö- och byggnadsnämnden
2019-06-12, § 85/2019: Detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 
14:28. Undersökning av betydande miljöpåverkan
2019-06-12, § 86/2019: Detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 
14:28. Samråd

4. Kommunförbundet Kalmar län
Ungas livsvillkor i Hultsfred. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
2018 i Kalmar län. 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
Anmälan om personuppgiftsincident

6. Hultsfreds gymnasium
Avslutning av projekt inom Erasmus+ med slutbetalning av 
projektmedel

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-28

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C X

2 Elisabeth Löfkvist, C X

3 Maria Österberg, C Gunilla Aronsson, C X

4 Annica Eek, KD X

5 Pär Edgren, M X

6 Mikael Lång, S X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S Lena Persson, S X

8 Kjell Mellberg, S X

9 Göran Gustafsson, SD X
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