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Ärendelista 2020-06-17

Val av protokolljusterare

§ 44 Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- 
och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronder 2020

2020/108 026

§ 45 Budgetuppföljning per den 30 april 2020 2020/178 042

§ 46 Budget 2021- Pris- och volymförändringar 
samt mål och nyckeltal

2020/180 041

§ 47 Närvaro- och frånvarorapportering 2020 
grundskola och gymnasium

2020/212 609

§ 48 Uppföljning av tidigare granskning av intern 
kontroll

2020/5 007

§ 49 Revidering av gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden

2020/182 003

§ 50 Anmälan av delegationsbeslut

§ 51 Meddelande

Närvarolista
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BUN § 44/2020 Dnr 2020/108 026

Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att möbler till Silverdalens skola 
och Vena skola får köpas in från investeringskontot till en kostnad av max 
210 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sovlådor till Furuängens 
förskola får tillverkas av gymnasiet samt att madrasser och sovsäckar får 
köpas in. Kostnaden tas inom befintlig budget. 

Barn- och utbildningsnämnden ger skolintendent Magdalena Fransson i 
uppdrag att se över om det går att omfördela möbler till Björkens förskola 
från de enheter som lagts ned.

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2020 så ska en sammanställning av de mottagna 
riskerna i arbetsmiljön som är överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna tas upp som ärenden i april 2020. 

Vid barn- och utbildningsnämnden 2020-04-15 presenterade skolintendent 
Magdalena Fransson en sammanställning. Barn- och utbildningsnämnden 
gav Magdalena Fransson i uppdrag att sammanställa och prioritera åtgärder 
utifrån riskbedömningen till nämndens sammanträde den 17 juni 2020.

Vid dagens sammanträde redovisar Magdalena Fransson en 
sammanställning av riskerna i arbetsmiljön kompletterad med åtgärder och 
kostnader. Det finns en investeringsbudget. Där finns ca 280 tkr kvar.

Arbetsutskottet 2020-6-08, § 42/2020, gav verksamhetschef Emma Roos 
Simonsson i uppdrag att ta fram ett underlag för bemanningspoolen och 
dess tjänster till arbetsutskottet i den 5 oktober 2020.

Arbetsutskottet gav Martin Snickars i uppdrag att ta fram ett äskande 
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gällande elevdatorer till årskurs 4-6 till arbetsutskottet i augusti 2020. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 35/2020
Sammanställning av risker i arbetsmiljön kompletterad med åtgärder och 
kostnader

Skickas till
Louise Andersson, rektor Silverdalens skola och Vena skola
Annelie Johansson, rektor Furuängens förskola
Marie Karlsson, rektor Björkens förskola
Anncharlott Franzon, controller
Magdalena Fransson, skolintendent

___
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BUN § 45/2020 Dnr 2020/178 042

Budgetuppföljning per den 30 april 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per den 
30 april 2020 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning per den 30 april 2020.

Ärendebeskrivning
Controller Anncharlott Franzon har upprättat budgetuppföljning per den 
30 april 2020 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
Förvaltningens prognostiserade nettoavvikelse från budget per den 12 
december 2020 uppgår till -7 271,8 tkr, vilket betyder 102 procent av 
budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon
Uppföljningsrapport driftbudget 2020-04-30

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 46/2020 Dnr 2020/180 041

Budget 2021- Pris- och volymförändringar samt 
mål och nyckeltal
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om pris- och 
volymförändringar enligt ram i driftbudget 2021.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
mål och nyckeltal 2021 enligt förslaget.

Sammanfattning
Information om pris- och volymförändringar i driftbudget 2021. 
Förslag till mål och nyckeltal för barn- och utbildningsnämndens 2021.

Ärendebeskrivning
Controller Anncharlott Franzon presenterar pris- och volymförändringar 
2021. Pris- och volymförändringar beräknas enligt direktiv från 
ekonomikontoret. Prisförändringar består av bland annat hyresförändringar 
gentemot budget föregående år. Volymförändringar består bland annat av 
budgetförändringar som orsakats av minskat/ökat elevunderlag. Summan 
av pris- och volymförändringarna är den totala förändringen av 2021 års 
budgetram i jämförelse med budgeten 2020. 

Rektorerna har tagit fram förslag till nya mål och nyckeltal i styrmodellen 
för 2021. Arbetsutskottet 2020-06-08, § 46/2020, gav controller 
Anncharlott Franzon i uppdrag att sammanställa ett förslag till mål och 
nyckeltal 2021 till nämnden den 17 juni 2020. 

Vid nämndens sammanträde föreligger förslag till mål och nyckeltal 2021 
till barn- och utbildningsnämndens styrmodeller. De verksamheter som har 
en egen styrmodell är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och 
lärcenter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 46/2020
Pris- och volymförändringar 2021
Förlag till mål och nyckeltal 2021

Skickas till
Kommunfullmäktige
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BUN § 47/2020 Dnr 2020/212 609

Närvaro- och frånvarorapportering 2020 
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 rapporter till nämnden 2020
ska nämnden ha en uppföljning av närvaro- och frånvarostatistik för 
grundskola och gymnasium i juni 2020.

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

Beslutsunderlag
Presentation från Fredrik Laapotti för grundskola med särskilt fokus på 
corona-läget
Presentation från Andreas Ekberg för gymnasiet

___
___
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BUN § 48/2020 Dnr 2020/5 007

Uppföljning av tidigare granskning av intern 
kontroll
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till svar på 
revisionsrapporten och lämnar det till kommunens revisorer. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på uppföljningen av granskningen av 
intern kontroll.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll. 

Revisionsrapporten innehåller bedömning för sex kontrollmål varav två 
bedöms delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål som bedömts 
delvis uppfyllda.

Inledningsvis kan konstateras att kommunen sedan den ursprungliga 
granskningen av arbetet med intern kontroll har tagit fram riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för arbetet med intern kontroll. Dessa riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar tillämpades första gången år 2019.

Kontrollmål: Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser 
av verksamheten och dessa beaktas i den interna kontrollprocessen. 

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det genomförs kontinuerliga 
väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och att dessa beaktas i den 
interna kontrollprocessen. Vi grundar vår bedömning på att det finns en 
övergripande struktur i form av riktlinjerna för intern kontroll med 
tillhörande tillämpningsanvisningar för hur väsentlighets- och 
riskanalyserna ska ske inom ramen för arbetet med intern kontroll. 
Vi konstaterar dock att processen med väsentlighets- och riskanalys varken 
finns beskriven eller dokumenterad för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Vi konstaterar vidare att 
resultatet för väsentlighets- och riskanalyserna, med undantag för miljö- 
och byggnadsnämnden, förs in direkt i internkontrollplanerna och att risker 
som bedöms vara låga inte dokumenteras. Detta medför en svårighet att 
följa processen och en minskad spårbarhet i hur, och i vilken utsträckning, 

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-17

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
arbetar med väsentlighet och risk som utgångspunkt till den interna 
kontrollen.”

Svar/kommentar: Dokumentation av risk- och väsentlighetsanalyserna har 
inte bedömts vara avgörande för kommunens arbete med intern kontroll. 
Avvägning har gjorts utifrån arbetsinsats/nytta och därför finns detta 
moment inte med i kommunens riktlinjer eller tillämpningsanvisningar. 

Kontrollmål: Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och 
kontrollsystem.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att det delvis finns former för 
kontinuerlig utvärdering av styr- och kontrollsystem. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende 
utvärdering av det övergripande arbetet med intern kontroll. Vi noterar att 
det förutom ansvarsfördelningen saknas former för hur utvärderingen ska 
genomföras”.

Svar/kommentar: Den tydliga ansvarsfördelningen finns beskriven i 
riktlinjerna, däremot inte formen för hur utvärdering ska göras. Utvärdering 
möjliggörs dock i samband med att nämndernas och kommunstyrelsens 
egen uppföljning av intern kontroll årligen lyfts upp som ett ärende.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 48/2020
Missiv – Uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll
Rapport ”Uppföljning av intern kontroll”
Tjänsteskrivelse från Henric Svensson

Skickas till
Kommunens revisorer

___
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BUN § 49/2020 Dnr 2020/182 003

Revidering av gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till revidering av 
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Sammanfattning
Ett förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har tagits fram. I arbetet har 
nämndsekreterarna, kanslichef och jurist från Sveriges Kommuner och 
Regioner deltagit samt HR-strateg för de delar som rör personalfrågor. 

Den del som berör den sammanträdestekniska biten är gemensam för 
styrelsen och nämnderna. Dokumentet benämns ”Gemensamt reglemente 
för den politiska organisationen”. Därutöver finns en separat del för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Då sammanträdesadministrationen genomförs på samma sätt finns en 
möjlighet att ha samma reglemente för den gemensamma politiska 
organisationen. Det innebär att vid kommande revideringar kan fokus 
läggas på respektives del. Den gemensamma delen kommer givetvis också 
att ses över. Där kommer fler ögon att vaka över att nämnderna i möjligaste 
mån har liknande rutiner.

Vid revideringen har en jurist från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) varit behjälplig för att uppdatera nuvarande reglemente.

Strävan med att arbeta så lika som möjligt i ärendehanteringssystemet och 
mötesmodulen pågår. Det går inte att komma ifrån att nämndsekreterarna 
arbetar på lite olika sätt med tanke på att det är olika verksamhetsområden. 
Det innebär också att det är enklare att kunna vikariera för varandra vid 
behov. 

Med ett gemensamt reglemente ökar samarbetet ytterligare genom att se 
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hur det fungerar i praktiken och vid de olika sammanträdena. På det viset 
blir det ett mer levande dokument som ständigt hålls så aktuellt som 
möjligt.  
  
När andra reglementen ska antas kan den gemensamma delen för den 
politiska organisationen vara samma för dessa, till exempel när det är dags 
för revidering av valnämndens reglemente. Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente är dock helt eget. Däremot är det avstämt mot det gemensamma 
dokumentet. Detsamma gäller för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 

I bilaga finns det nuvarande reglementet med noteringar om var det finns i 
nya förslaget samt det nya reglementet med hänvisning till det nuvarande 
reglementet. Detta med anledning då det skett visa omdispositioner i 
reglementena och nya formuleringar.

Följande kan vara värt att uppmärksamma:
- I arbetsutskottet får ersättare endast närvara vid tjänstgöring. Detta 

är praxis. Undantag göras på förslag från ordförande eller att 
arbetsutskottet är eniga om närvarande vid särskilda tillfällen.

- Tillsyn av läkemedel är ännu inte löst så när det inte finns någon 
särskilt utsedd hamnar detta hos kommunstyrelsen tills vidare. Det 
är dock inte noterat enskilt i reglementet.

- Kommunfullmäktige beslutar om utskott får inrättas.
- Barn- och utbildningsnämnden har numera med Campus med dess 

verksamhet och ansvaret för Högerudafonden i sin del av det 
gemensamma reglementet.

   
Beslutsgång
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska 
besluta om att tillstyrka förslag till antagande vad gäller den gemensamma 
delen samt om respektives del efter sedvanlig prövning.

När så har skett kommer förslaget att lämnas vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.   

Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 
15. Därefter har revidering skett samt antagits av kommunfullmäktige 19 
mars 2018, § 45, 28 maj 2018, § 70 samt 25 juni 2018, § 85.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2020
Nuvarande reglemente med noteringar
Förslag till nytt reglemente del A. gemensamt för den politiska 
organisationen
Förslag till reglemente del C. för barn- och utbildningsnämnden 
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Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 50/2020

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-06-09 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2020-06-08

Rektor Aina Kalle – 2020-06-09
Punkt 10.4 Mottagande av elev gymn.vux, 3 st.
Punkt 11.4 Anställning, 4 st.

Skolskjutshandläggare Anders Kindström –2020-06-09
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 18 st.

Rektor Andreas Ekberg – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 5 st.

Rektor Anna Källåker – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 4 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 7 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2020-06-09
Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 4 st. 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st.

Rektor Emma Roos Simonsson – 2020-06-09
Punkt 11:4 anställning, 3 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.
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Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2020-06-09
Punkt 9.4 Bidrag för elev i fristående gymnasieskola

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

Rektor Johanna Ulvenhag – 2020-06-09
Punkt 2.5 Avstängning från förskola å grund av obetalda fordringar, 1 st.
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 8 st.
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st.

Rektor Lena Homanen Malmer – 2020-06-09
Punkt 11.4 anställning, 2 st.

Rektor Liisa Karlsson – 2020-06-09
Punkt 11.4 anställning, 6 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2020-06-09
Punkt 10.2 Mottagande av elev på grundvux. 3 st.
Punkt 10.3 Yttrande över gymnasievux. i annan kommun, 1 st.
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på kom.vux. 1 st.
Punkt 11.4 anställning, 6 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 7 st.
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift i fritidshem, 1 st. 

Rektor Marie Karlsson – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2020-06-09
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen emot, 1 st. 
Punkt 1.12 Beslut ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 1 st. 
Punkt 1.7 Fastställa läsårstider och arbetsår, 1 st.
Punkt 7.5 Yttrande över skolgång i annan kommun, 1 st.  

Rektor Mathilda Kahn – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift i fritidshem, 1 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2020-06-09
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-06-08
Rapport delegationsbeslut 2020-06-09

___
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BUN § 51/2020

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Bidragsramar för statsbidrag till stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling 2021. För Hultsfreds kommun 13 465 272 kronor.
Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2020. 
Hultsfreds kommun beviljas 813 507 kronor. 
Beslut. Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram för 2020. Hultsfreds kommun 
beviljas 32 500 kronor.
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds för 2020. Hultsfreds kommun beviljas 88 470 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019. 
Skolverket beslutar att godkänna kommunens redovisning utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän för 2020. 
Skolverket beslutar att delvis bevilja ansökan. Hultsfreds kommun 
beviljas 37 861 kronor. Har ansökt om 1 130 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige
2020-05-25, § 24/2020: Årsredovisning 2019
2020-05-25, § 28/2020: Beslut om ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden. 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rekvisition: Statsbidrag för karriärtjänster VT 2019/2020.
Rekvisition: Statsbidrag för lärarassistenter VT 2020
Rekvisition: Statsbidrag för omsorg under kvällar och helger.
Komplettering till ansökan om statsbidrag för lärlingsvux 2021.
Redovisning: Statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik 2019.
Redovisning: Statsbidrag för papperslösa barn 2019.
Redovisning: Statsbidrag för entreprenörskap 2019. 
Redovisning: Statsbidrag för läxhjälp 2019.
Avtal med Nya Centralskolan i Virserum AB om fördelning av kostnader 
för skolskjuts 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2020-05-05 – 2020-06-08
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-17

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
Gunilla Aronsson, C via 
Teams 

2 Elisabeth Löfkvist, C 

3 Maria Österberg, C Anders Elgenmark, KD

4 Annica Eek, KD

5 Pär Edgren, M

6 Mikael Lång, S

7 Christel Rüdiger Karlsson, S Lena Persson, S

8 Kjell Mellberg, S

9 Göran Gustafsson, SD

17


	Protokoll förstasida
	Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2020
	Beslut BUN 2020-06-17
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Budgetuppföljning per den 30 april 2020
	Beslut BUN 2020-06-17
Budgetuppföljning per den 30 april 2020

	Budget 2021- Pris- och volymförändringar samt mål och nyckeltal
	Beslut BUN 2020-06-17
Budget 2021- Pris- och volymförändringar samt mål och nyckeltal

	Närvaro- och frånvarorapportering 2020 grundskola och gymnasium
	Beslut BUN 2020-06-17
Närvaro- och frånvarorapportering 2020 grundskola och gymnasium

	Uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll
	Beslut BUN 2020-06-17
Uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
	Beslut BUN 2020-06-17
Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anmälan av delegationsbeslut

	Beslut BUN 2020-06-17
Anmälan av delegationsbeslut

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Meddelande

	Beslut BUN 2020-06-17
Meddelande


	Närvarolista
	Närvarolista BUN 2020-06-17


