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Ärendelista 2019-09-18

Val av protokolljusterare

§ 69 Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2019 samt presentation 
av gymnasiet

§ 70 Upphandling av karaktärskurser inom 
industritekniska programmet

2019/382 612

§ 71 Sjukfrånvarostatistik för perioden 
januari - juni 2019

2019/376 026

§ 72 Rapport om tjänstesituationen

§ 73 Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan

2019/173 004

§ 74 Intern kontroll 2019 - kontroll av 
anmälningar om kränkande behandling

2018/390 003

§ 75 Betygsstatistik vårterminen 2019

§ 76 Anmälan av delegationsbeslut

§ 77 Meddelande

§ 78 Återrapportering från 
verksamhetsbesök 2019-09-18

Närvarolista
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BUN § 69/2019 Dnr 2019/380 612

Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2019 samt presentation av 
gymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Redovisning av gymnasievalet 2019 samt presentation av verksamheten vid 
Hultsfreds gymnasium.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2019 
så ska en redovisning av gymnasievalet göras i september. Samtidigt 
presenteras Hultsfreds gymnasium för nämnden.

Vid nämndens sammanträde redovisar studie- och yrkesvägledare Carolina 
Olsson sammanställningen av enkäten till elever i årskurs 9 inom 
kommunen. Vad är positivt/negativt med Hultsfreds gymnasium?

Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson redovisar antagningen till 
gymnasiet höstterminen 2019. 

Rektorerna Andreas Ekberg och Mikael Pettersson presenterar 
verksamheten vid Hultsfreds gymnasium.

Beslutsunderlag
Sammanställning av enkät till elever i årskurs 9

___
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BUN § 70/2019 Dnr 2019/382 612

Upphandling av karaktärskurser inom 
industritekniska programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att göra en direktupphandling på karaktärskurser 
med fokus på programmering och 3D-printing i metall för att kunna 
erbjuda ett modernt industritekniskt program.  

Direktupphandlingen görs genom en avsiktsförklaring från Hultsfreds 
kommun om att direktupphandla utbildningen med start i januari 2020 och 
innefatta vårterminen 2020 samt läsåren 2020/2021, 2021/2022 och 
2022/2023.

Sammanfattning
Förslag att undervisningen inom karaktärskurserna på industriprogrammet 
köps in av extern aktör som kan erbjuda både undervisning och utrustning.
Upphandling av undervisningen föreslås göras genom en 
direktupphandling. Direktupphandlingen görs genom en avsiktsförklaring 
från Hultsfreds kommun om att direktupphandla utbildningen med start 
vårterminen 2020 och innefatta läsåren 2020/2021, 2021/2022 och 
2022/2023.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds gymnasium startade upp industritekniska programmet inför 
höstterminen 2018 med fokus på teknik, programmering, 3D-modellering 
och industriteknisk produktion.  

Eleverna lär sig att designa produkter för framtidens tillverkningsteknik. 
Med ny teknik skapas produkter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 
Man sparar material utan att kvalitet och hållbarhet försämras. 

Framtidens industri kräver kreativitet, affärsanda och nytänkande kring 
design och produktion. Eleverna får lära sig modellering i 3D för 
visualisering genom VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality = 
datorgenererad virtuell/förstärkt verklighet) och för 3D-printing för att 
möta framtidens behov inom tillverkningsindustrin.

För att kunna erbjuda ett modernt industritekniskt program behöver 
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undervisningen i karaktärskurser utvecklas med fokus på programmering 
och 3D-printing i metall.  För att kunna utföra delarna i utbildningen 
behövs automationsteknik i form av robotar, 3D-scanner och 3D-skrivare 
för utskrifter i metall. 

En utredning har genomförts av barn- och utbildningschef Martin Snickars 
och rektor Andreas Ekberg på Hultsfreds gymnasium under våren 2019 
som visar på att Hultsfreds gymnasium inte själva har möjlighet att 
investera i den teknik som behövs till industritekniska programmet. Därför 
föreslås att undervisningen köps in av extern aktör som kan erbjuda både 
undervisning och utrustning för undervisning i karaktärskurserna.

Upphandling av undervisningen föreslås göras genom en 
direktupphandling. Direktupphandlingen görs genom en avsiktsförklaring 
från Hultsfreds kommun om att direktupphandla utbildningen med start 
vårterminen 2020. 

Uppdraget i direktupphandlingen innefattar:

 Undervisning och examination i karaktärskurser inom 
industritekniska programmet.

 Samordning gällande schema och övergripande policys med 
Hultsfreds gymnasium.

 Utbildningsanordnaren ska tillhandahålla tillhörande kurslitteratur.
 Utbildningsanordnaren ska tillhandahålla modern teknik för 

utbildningen i karaktärskurserna. Tekniken ska innehålla 
automationsutrustning i form av robotar i olika storlekar, 3D-
skrivare för utskrift i metall, 3D-scanner samt utbildning i på 
marknaden förekommande kringutrustning. Även träning i mer 
traditionell utrustning som t ex CNC-maskiner ska kunna erbjudas. 

 Marknadsföring av industritekniska programmet ingår som en del i 
direktupphandlingen.

 Undervisningen ska erbjudas i nära anslutning till Hultsfreds 
gymnasium. 

 Direktupphandlingen ska innefatta 3,5 läsår med möjlighet till 
förlängning. Avtalet ska gälla med start vårterminen 2020 samt 
läsåren 2020/2021, 2021/2022 och 2022/2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-09-17

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
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BUN § 71/2019 Dnr 2019/376 026

Sjukfrånvarostatistik för perioden januari - juni 
2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för nämndens verksamheter 
januari – juni 2019. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2019 så ska 
nämnden ha en redovisning av sjukskrivningsstatistiken två gånger om året, 
i februari och i september. 

HR-konsulterna Sandra Örmander och Emma Andersson har sammanställt 
sjukskrivningsstatistiken för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
Sammanställningen avser januari - juni 2019.

Beslutsunderlag
Presentation av sjukskrivningsstatistiken januari – juni 2019

___
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BUN § 72/2019 Dnr 2019/385 609

Rapport om tjänstesituationen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Rapport om tjänstesituationen inom förskola och skola höstterminen 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2019 så ska 
nämnden ha en redovisning av tjänstesituationen i september. 

Vid dagens sammanträde redogör HR-konsulterna Sandra Örmander och 
Emma Andersson för tjänstesituationen höstterminen 2019. Uppföljningen 
avser medarbetare med legitimation i minst ett ämne. 

___
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BUN § 73/2019 Dnr 2019/173 004

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om revidering av 
nämndens dokumenthanteringsplan. Den reviderade planen gäller från 
2019-10-01.

Sammanfattning
Ändring i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 
gällande anmälan och utredning av kränkande behandling enligt skollagen 
eller diskriminering av barn eller elever enligt diskrimineringslagen. 
Tillägg av två nya handlingar under förskola och fritidshem.

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 2019-04-17, § 
37/2019 och gäller från 2019-05-01.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 1 september 2019 gått över 
till KB Process för anmälan och utredning av kränkande behandling enligt 
skollagen och diskriminering av barn eller elever enligt 
diskrimineringslagen. KB Process är ett digitalt verktyg som hanterar hela 
processen från anmälan till åtgärd. Det säkerställer att alla ärenden följs 
upp i enlighet med skollagen eller diskrimineringslagen och följer krav 
utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt nuvarande dokumenthanteringsplan ska anmälningar och utredningar 
om kränkande behandling eller diskriminering skrivas ut på papper och 
diarieföras. En kopia läggs i barnets eller elevens akt. 

Införandet av KB Process underlättar både administration och redovisning 
av hur skolenheterna hanterar kränkande behandling. Eftersom alla ärenden 
är samlade i systemet, som är utvecklat i enlighet med GDPR, är risken 
mindre att känsliga uppgifter hamnar på avvägar. Allt finns samlat på ett 
ställe, vilket gör det enklare att utvärdera åtgärderna. Om ett ärende inte 
behandlas skyndsamt skickas en automatisk påminnelse för den som är 
ansvarig för ärendet. Statistik kan tas fram för rapporter till huvudman 
och Skolinspektionen.
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Enligt leverantören DraftIT AB som tillhanda tjänsten så är det inga 
kommuner som sparar akterna i papper utan de använder sig av databasen. 
Arkivet ligger på en svensk databas. Vill kommunen avsluta och ta över 
arkivet till ett annat system framöver görs det via en fil till huvudansvarig 
hos kommunen.

Föreslås en ändring i dokumenthanteringsplanen på sidorna 18, 29, 41 och 
54 till att anmälningar och utredningar av kränkande behandling enligt 
skollagen eller diskriminering av barn eller elever enligt 
diskrimineringslagen enbart bevaras digitalt i KB Process. Där ligger 
uppgifterna i 10 år innan de gallras av DraftIT AB. 

Två nya handlingar har lagts till under Förskola och fritidshem på sidan 18. 
Det är Handlingsplan förskola och Uppföljning handlingsplan förskola. De 
föreslås hanteras digitalt och skrivas ut på papper för att bevaras i barnets 
akt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-09-03
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan från 2019-10-01
Arbetsutskottet § 38/2019 

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

___
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BUN § 74/2019 Dnr 2018/390 003

Intern kontroll 2019 - kontroll av anmälningar 
om kränkande behandling
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att informera rektorerna om vikten av att göra både 
anmälningar och utredningar om kränkande behandling enligt skollagen 
eller diskriminering enligt diskrimineringslagen skyndsamt. 

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att ett digitalt system för 
anmälningar och utredningar av kränkande behandlingar eller 
diskriminering införs. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2019. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att anmälningar 
om kränkande behandling eller diskriminering utreds och att rutiner följs 
samt är kända för alla medarbetare.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 6 ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, om riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Hultsfreds kommun. 
Bland annat ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen samt senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-13, § 8/2019, att anta en 
kontrollplan för 2019. Kontrollområden 2019 är: 

 Kontroll av att fakturor betalas i tid (rapport november)
 Kontroll av att politiska beslut verkställs (rapport december)
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 Kontroll av mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
(rapport oktober)

 Kontroll av att anmälningar om kränkande behandling eller 
diskriminering utreds och att rutiner följs samt är kända för alla 
medarbetare (rapport september)

Nämndsekreterare Lena Carlsson presenterar utfallet från kontrollen av att 
anmälningar om kränkande behandling eller diskriminering utreds och att 
rutiner följs samt är kända för alla medarbetare. 

De åtgärder som föreslås efter uppföljningen är: 

 Det behövs information till rektorerna om vikten av att göra både 
anmälningar och utredningar skyndsamt. 

 Under hösten 2019 kommer ett digitalt system för anmälning och 
utredning av kränkande behandling enligt skollagen eller 
diskriminering enligt diskrimineringslagen att införas. I det 
systemet finns bevakning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-09-11
Kontroll av att anmälningar om kränkande behandling eller diskriminering 
utreds och att rutiner följs samt är kända för alla medarbetare 2019-09-05

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Henric Svensson, ekonomichef

___
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BUN § 75/2019 Dnr 2019/383 609

Betygsstatistik vårterminen 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av betygsstatistiken för vårterminen 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2019 så ska 
nämnden ha en rapport om betygsstatistiken efter varje höst- och vårtermin. 
En analys ska presenteras på nämnden. 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för betygsstatistiken 
samt en analys av resultaten.

Beslutsunderlag
Betygsstatistik vårterminen 2019

___
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BUN § 76/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-09-09 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-09-09 

Rektor Andreas Ekberg – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Anna Källåker – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Controller Anncharlott Franzon – 2019-09-09
Punkt 12.5 Utse beslutsattestanter, 1 st.

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.

Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2019-09-09
Punkt 9.3 Yttrande över ansökan om skolgång i annan kommun, 32 st.
Punkt 9.4 Bidrag för elev i fristående gymnasieskola, 2 st.

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.
Rektor Karolina Karlsson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.
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Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 5 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 5 st.
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.

Bitr. rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 3 st. 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-09-09
Punkt 1.11 Föra talan och överklaga, 32 yttranden. 
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 3 st. 
Punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen eller BEO, 2 st.
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st.
Punkt 6.6 Yttrande över skolgång i annan kommun, 1 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2019-09-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Ordförande Pär Edgren – 2019-09-09
Punkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 1 st. 

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-09-09
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 5 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-09-09
Rapport delegationsbeslut 2019-09-09

___
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BUN § 77/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för rekryterande insatser inom 
vuxenutbildningen för 2018. Skolverket godkänner redovisningen 
utan återkrav.

2. Barn- och elevombudet
Beslut efter anmälan om kränkande behandling: Det är inte visat att 
aktuell elev har blivit utsatt för kränkande behandling eller att 
Hultsfreds kommun brutit mot bestämmelserna. Ärendet avslutas.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen
Redovisning för Specialpedagogik för lärande läsår 2018/2019

    ___
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BUN § 78/2019

Återrapportering från verksamhetsbesök 2019-
09-18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Ledamöterna rapporterar från verksamhetsbesöken 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.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-08-28, 66/2019, att 
fokusfråga ska vara samma som på vårterminen: 

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?

Vid nämndens sammanträde återrapporterar ledamöterna från 
verksamhetsbesöken som har genomförts enligt följande: 

Nya Centralskolan i Virserum
Annicka Eek 
Kjell Mellberg

Lindblomskolan i Hultsfred
Pär Edgren

Albäcksskolan
Elisabeth Löfkvist
Göran Gustafsson
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Hultsfreds gymnasium
Martina Johansson
Mikel Lång 

Hultsfred Lärcenter
Antje Rhode

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 66/2019

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-18

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 Antje Rodhe, C X

4 Annica Eek, KD X

5 Pär Edgren, M X

6 Mikael Lång, S X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S X

8 Kjell Mellberg, S X

9 Göran Gustafsson, SD X
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