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Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 2020-10-21 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 65 Budgetuppföljning per den 31 augusti 
2020 

2020/306 042  

§ 66 Uppföljning musikskolan - 
komplettering till beslut om taxa för 
musikskolan 2021 gällande elever 
folbokförda i annan kommun 

2020/8 613  

§ 67 Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata 
utförare 

2020/211 109  

§ 68 Ledningssystem för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser 

2020/308 003  

§ 69 Ansvar för verksamhetschef för 
medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan samt ansvarig för 
anmälningar till IVO 

2020/309 022  

§ 70 Intern kontroll 2020 - kontroll att 
mottagande i särskolan uppfyller 
skollagens krav 

2019/404 003  

§ 71 Ställföreträdande barn- och 
utbildningschef samt skolchef 

2020/310 002  

§ 72 Reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden 

2020/3 002  

§ 73 Granskning av specialdestinerade 
statsbidrag 

2020/311 007  

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 75 Meddelande   

 Närvarolista   
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 65/2020 Dnr 2020/306 042  
 
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per 
den 31 augusti 2020, med helårsprognos. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning per den 31 augusti 2020, med 
helårsprognos. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har sammanställt delårsbokslut per den 31 
augusti 2020, samt helårsprognos, med kommentarer till avvikelser från  
budget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 58/2020 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2020-09-29 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 66/2020 Dnr 2020/8 613  
 
Uppföljning musikskolan - komplettering till 
beslut om taxa för musikskolan 2021 gällande 
elever folkbokförda i annan kommun 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxa för musikskolan 2021, för elever som ej är 
folkbokförda i Hultsfreds kommun. 
 
Sammanfattning 
Komplettering av taxa för musikskolan 2021 gällande elever folkbokförda i 
annan kommun. Två olika kategorier av taxa föreslås; taxa för orkester och 
taxa för individuell undervisning eller individuell undervisning samt deltar 
i orkester. 
 
Ärendebeskrivning 
Målgrupp för musikskolans verksamhet är elever i grundskola och 
gymnasium, folkbokförda i Hultsfreds kommun och avgiftsfri undervisning 
i ämneskurs gäller för dessa. Då undervisning även kan erbjudas elever 
folkbokförda i annan kommun, bör taxa beslutas för berörda elever. 
 
Två olika kategorier av taxor föreslås, dels en taxa för elever som endast 
deltar i orkester, dels en för elever som deltar i orkester och har individuell 
undervisning eller endast har individuell undervisning. 
Taxa för orkester per termin: 995 kr 
Taxa för individuell undervisning/individuell undervisning och deltar i 
orkester per termin: 4 029 kr. 
 
Övriga villkor gäller enligt ”Bilaga taxebestämmelser musikskolan”. 
Terminskostnad debiteras berörd hemkommun. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 59/2020 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2020-10-13 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 67/2020 Dnr 2020/211 109  
 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta planen för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
Sammanfattning 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare med mål. Varje nämnd ska 
revidera sina respektive uppföljningsplaner utifrån den generella planen och 
programmet samt meddela kommunfullmäktige efter fastställandet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommuner får enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 
fortsatt ansvarig, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  
 
Om det i lag eller annan författning anges att verksamhet ska bedrivas av en 
kommunal nämnd får den inte överlämnas. Om verksamheten innefattar 
myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.  
 
Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som 
utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning 
och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 39/2020, att fastställa program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.  
Vidare beslutades att samtliga nämnder, styrelser och direktion reviderar sina 
respektive uppföljningsplaner utifrån den generella planen och programmet 
samt meddelar kommunfullmäktige efter fastställande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-19, § 107/2016, att anta 
planen för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
inom nämndens ansvarsområde. 
 
Varje nämnd ska nu fastställa sin plan samt meddela kommunfullmäktige efter 
fastställandet. Det ska ske varje mandatperiod efter att fullmäktige fastställt 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 

2(3) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare. 
 
I och med att kommunfullmäktige beslutar om mål och budget för kommande år 
fastställs också mål för kommunens samtliga verksamheter. Varje nämnd har ett 
antal målnivåer och nyckeltal. Dessa är avsedda att användas för att följa att 
verksamhet bedrivs och utvecklas i linje med dessa.   
 
Verksamheter som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen omfattas även 
av dem. Uppföljning och kontroll av privata utförare ingår i kommunens 
styrprocess.  

Barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att säkerställa att privata utförare 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt de lagar, 
förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för 
verksamheten. Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige, styrelse, direktion och nämnder fastställer för varje 
verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden  ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 
ansvarsområde. Det ska regleras i de avtal eller uppdragsbeskrivningar som 
träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. Utföraren ska 
lämna nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt rapportera in 
nödvändiga uppgifter till kommunen, nationella register eller till andra 
myndigheter. Det ska framgå hur kommunens uppföljningar återrapporteras till 
utföraren och tillgängliggörs för allmänheten. 
 
Nämnden ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 
privat utförare (10 kap. 9 § KL).  
Detta kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser 
träffas med utförare. Kommunen samverkar med flera kommuner i 
upphandlingsfrågor. I de gemensamma riktlinjerna för upphandling framgår det 
av punkt 7.7 att i samband med upphandling ska hänsyn tas till kommunens 
särskilda riktlinjer och beslut. 
 
Uppgifter som ska lämnas av utförare eller stämmas av med ansvarig: 
 
Vad  När  Ansvarig  Hur 
Budget Våren Controller i samråd 

med 
rektor/förvaltningsc
hef 

Budget 

Ek uppföljning April, augusti, Controller i samråd Delårsuppföljnin
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Mål och 
nyckeltal 

december  med rektor/ 
förvaltningschef 

gar och 
årsredovisning 

Verksamheten Hösten Rektor/ 
förvaltningschef 

 

Synpunkter, 
klagomål,  
enkäter 

Hösten Rektor/ 
förvaltningschef 

 

Avtalsuppföljnin
g 

Hösten Rektor/ 
förvaltningschef 

 

Medborgar- 
fokus 

Hösten Rektor/ 
förvaltningschef 

 

Säkerhets- 
frågor 

Hösten Rektor/ 
förvaltningschef 

 

Återkoppling till 
nämnd, utförare 
och allmänhet 

Våren i 
samband med 
årsredovisning
en 

Förvaltningschef Nämndmöte, 
protokoll och 
information på 
nätet  

Särskilt 
granskningsområ
de eller begäran 
om ytterligare 
uppgifter 

 Förvaltningschef  

 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 61/2020  
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-09-11 
Kommunfullmäktige § 39/2020 
Generell plan - program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare  
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
– ver. 1 2020-01-20 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
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BUN § 68/2020 Dnr 2020/308 003  
 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska 
och psykologiska insatser 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ett ledningssystem för 
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser enligt förslaget.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivaren för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) så ansvarar vårdgivaren för 
att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska 
användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet.  
 
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  
 
Vårdgivaren ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande  utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 
verksamheten.  
 
Vårdgivaren ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning 
och omfattning. 
 
I det gemensamma reglementet för kommunstyrelse, barn- och 
utbildningsnämnd och socialnämnd framgår att barn- och 
utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ledningssystem för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser i Hultsfreds kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 63/2020 
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Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson  2020-09-09 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
 
___ 
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BUN § 69/2020 Dnr 2020/309 022  
 
Ansvar för verksamhetschef för medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan samt 
ansvarig för anmälningar till IVO 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela verksamhetschefen för 
de medicinska och psykologiska insatserna ansvar enligt den 
ansvarsfördelning som framgår i nämndens ledningssystem för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse skolsköterska Karin Sjödal 
till ansvarig för anmälningar enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 
5 § (Lex Maria-anmälningar). 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska 
och psykologiska insatser. Vårdgivaren ansvarar för att utse 
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. 
Vilket ansvar som ligger på verksamhetschefen framgår i nämndens 
ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. 
Vårdgivaren måste utse vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap. 5 § (Lex Maria-
anmälningar). 
 
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. 
 
I det gemensamma reglementet för kommunstyrelse, barn- och 
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utbildningsnämnd och socialnämnd framgår att barn- och 
utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
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) samt 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).  
 
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 utbildningsnämnden beslutade 2019-06-19, § 52/2019, att utse 
kurator Annika Dehlin till ny verksamhetschef för de medicinska och 
psykologiska insatserna inom elevhälsan från och med den 1 juli 2019 och 
tillsvidare. Vilka uppgifter och ansvar som ingår i uppdraget som 
verksamhetschef för de medicinska och psykologiska insatserna inom 
elevhälsan har inte fastställts. Uppgifter och ansvar för verksamhetschefen 
finns i det ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska 
insatser som tagits fram.  
 
Nämnden måste också som vårdgivare utse vem som ansvarar för 
anmälningsskyldigheten enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 § 
(Lex Maria-anmälningar). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 64/2020 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-09-09 
 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
Karin Sjödal, skolsköterska och MLA 
 
___ 
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BUN § 70/2020 Dnr 2019/404 003  
 
Intern kontroll 2020 - kontroll att mottagande i 
särskolan uppfyller skollagens krav 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. De föreslagna 
åtgärderna bör genomföras.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2020. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att mottagande i 
särskolan uppfyller skollagens krav 
 
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 2019-12-11, § 93/2019, att anta 
en kontrollplan för 2020. Kontrollområden 2020 är:  
 

 Kontroll av att förskolan erbjuder plats inom fyra månader utifrån 
skollagens krav (rapport september) 

 Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
(rapport oktober) 

 Kontroll av att fakturor betalas i tid (rapport november) 
 Kontroll av att politiska beslut verkställs (rapport december) 

 
Verksamhetschef Annika Dehlin presenterar utfallet från kontrollen av att 
mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav. Uppföljning visar att alla 
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elever inte har alla utredningar som krävs för  mottagande i särskolan.  
 
De åtgärder som föreslås efter uppföljningen är:  
 

 Alla elever som är inskrivna i särskolan kommer kontinuerligt följas 
upp utifrån deras utveckling, speciellt ska hänsyn tas vid 
stadieövergångar.  

 Vid stadieövergångar inventerar rektor, verksamhetschef, 
specialpedagog och psykolog de fyra utredningar som är gjorda 
inför inskrivning i särskola. Överensstämmer de med elevens 
förmåga och utveckling, behövs ingen ny utredning göras. Men 
finns det en tveksamhet, ska utredning påbörjas för en ny 
bedömning. 

 Undantag är vid stadieövergång till gymnasieskola, då det alltid ska 
göras ny utredning för en bedömning om rätt skolform. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Dehlin  2020-09-28 
Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
 
___ 
 
 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 71/2020 Dnr 2020/310 002  
 
Ställföreträdande barn- och utbildningschef 
samt skolchef 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Yvonne Nelson, verksamhetschef 
grundskolan, som ställföreträdande barn- och utbildningschef vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro. Det innebär att Yvonne Nelson får fatta beslut 
delegerade till barn- och utbildningschef när ordinarie 
befattningsinnehavare är frånvarande.  
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Yvonne Nelson, verksamhetschef 
grundskolan, som ställföreträdande skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 a 
paragrafen för nämndens verksamheter inom skolväsendet. Det innebär att 
Yvonne Nelson får fullgöra uppdraget som skolchef vid ordinarie 
befattningsinnehavares frånvaro.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Nelson, verksamhetschef 
grundskolan, rätt att på nämndens vägnar underteckna avtal och liknande 
handlingar för barn- och utbildningsförvaltningen vid barn- och 
utbildningschefens frånvaro. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden behöver utse ställföreträdande barn- och 
utbildningschef samt skolchef som kan ersätta vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro. Barn- och utbildningsnämnden behöver utse 
en ersättare att kunna underteckna avtal och likande handlingar vid 
ordinarie befattningshavares frånvaro.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har för sin förvaltning en förvaltningschef 
benämnd barn- och utbildningschef. Biträdande barn- och utbildningschef 
har avskaffats från den 3 augusti 2020 då istället verksamhetschef 
grundskolan och verksamhetschef förskolan infördes. För att säkra upp 
verksamheten även när ordinarie befattningsinnehavare som barn- och 
utbildningschef är frånvarande behövs en ställföreträdande barn- och 
utbildningschef utses. 
 
Den ställföreträdande har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta 
i alla rutinärenden. Om omständigheterna medger det (t.ex. tidsskäl) kan, 
för att "olyckliga beslut" ska undvikas, den ställföreträdande barn- och 
utbildningschefen skjuta upp större beslut av principiell natur till dess den 
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ordinarie befattningshavaren åter är i tjänst. 
 
Enligt skollagen 2 kapitlet 8 a paragrafen ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten 
eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2019-02-13, § 6/2019, att utse barn- och 
utbildningschef Martin Snickars till skolchef.  
 
För att säkerställa att verksamheten fungerar även när ordinarie 
befattningshavare är frånvarande behövs en ställföreträdande skolchef 
utses.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2020-01-23, § 5/2020, gett barn- 
och utbildningschef rätt att på nämndens vägnar underteckna avtal och 
liknande handlingar inom sitt ansvarsområde och inom befintlig budget för 
barn och utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 65/2020 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-09-28 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
Yvonne Nelson, verksamhetschef grundskolan 
 
___  
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BUN § 72/2020 Dnr 2020/3 002  
 
Reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen 
för barn- och utbildningsnämnden. Den reviderade delegationsordningen 
börjar gälla 2020-11-01. 
 
Sammanfattning 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Ändrad 
titel från verksamhetschef musikskolan till musikledare. Tillägg av 
delegater för vissa personalärenden.    
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 37 får en nämnd uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten får 
inte delegeras i vissa ärenden angivna i paragraf 38. 
 
En nämnd får enligt kommunallagen kapitel 7 paragraf 5 uppdra åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i kapitel 6 
paragraf 38.  
 
Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och utbildningsnämnden 
2020-01-23, § 4/2020 och gällde från 2020-02-01.  
 
Revidering av delegationsordningen föreslås utifrån några förändringar.  
 
Titeln verksamhetschef för musikskolan är ändrad till musikledare. 
 
Verksamhetschefen för den medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan har också personalansvar för vissa befattningshavare. Därför 
föreslås denna ha delegation på följande punkter:  
 
11.4 Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av 
annan personal inom nämndens förvaltning 
 
11.5 Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande och 
kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder för annan personal 
inom nämndens förvaltning 
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11.6 Lön eller andra förmåner för annan personal inom nämndens 
förvaltning  
 
Verksamhetschef förskolan och verksamhetschef grundskolan har 
personalansvar för rektorerna inom sina respektive verksamhetsområden. 
Därför föreslås tillägg av följande punkter:  
 
11.9 Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av 
rektor direkt underställd verksamhetschef förskolan eller grundskolan. 
Delegat: verksamhetschef förskolan och verksamhetschef grundskolan 
 
11.10 Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande och 
kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder för rektor direkt 
underställd verksamhetschef förskolan eller grundskolan. Delegat: 
verksamhetschef förskolan och verksamhetschef grundskolan 
 
11.11 Lön eller andra förmåner för rektor direkt underställd 
verksamhetschef förskolan eller grundskolan. Delegat: verksamhetschef 
förskolan och verksamhetschef grundskolan 
 
Borttaget är markerat med överstrykning i beslutsunderlaget. Tillägg är 
markerat med röd, kursiv text. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 68/2020 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-09-28 
Förslag på reviderad delegationsordning från 2020-11-01 
 
 
Skickas till 
Samtliga delegater 
Skoladministratörerna 
 
___ 
 
 

17



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 73/2020 Dnr 2020/311 007  
 
Granskning av specialdestinerade statsbidrag 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att ta fram förslag till svar avseende påtalade brister till 
nämnden i januari 2021. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har genomfört en granskning av specialdestinerade statsbidrag. 
I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av specialdestinerade statsbidrag. Revisorerna har lämnat över 
en rapport för beaktande och åtgärd. I rapporten redovisas gjorda 
iakttagelser och en revisionell bedömning. Revisorerna önskar få svar 
avseende påpekade brister senast den 31 januari 2020 med en redogörelse 
för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv från revisorerna 2020-09-25 
Revisionsrapport granskning av specialdestinerade statsbidrag  
 
 
Skickas till 
Marti Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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BUN § 74/2020   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-10-12 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2020-10-05 
 
Rektor Aina Kalle – 2020-10-12 
Punkt 10.2 Mottagande av elev i gundvux. 1 st.  
Punkt 10.3 Yttrande över komvux på gymn. nivå  i annan kommun, 1.st. 
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux. 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Jeanette Kindhag – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 4 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
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Rektor Johanna Ulvenhag – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2020-10-12 
Punkt 10.3 Yttrande över komvux på gymn. nivå  i annan kommun, 1.st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymn.vux. 1 st. 
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux. 3 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2020-10-12 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st. 
Punkt 6.16 Beslut att elev i grundskolan får sin utbildning 
inom grundsärskolan, 1 st.   
Punkt 6.2 Beslut om skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning eller 
annan särskild omständighet, 17 st. 
Punkt 7.11 Beslut att elev i grundsärskolan får sin 
utbildning inom grundskolan, 1st.  
 
Rektor Marie Karlsson – 2020-10-20 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 2 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2020-10-20 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift i fritidshem, 2 st.   
 
Ordförande Pär Edgren – 2020-10-20 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, skolskjuts utifrån särskilda skäl, 1 st. 
 
Thomas Åstrand, musikledare – 2020-10-20 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-10-05 

20



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 

3(3) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Rapport delegationsbeslut 2020-10-13 
 
___ 
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BUN § 75/2020   
 
Meddelande 

 
1. Skolverket 

Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2019. Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan 
återkrav. 

 
2. Sveriges Kommuner och Regioner - cirkulär  

Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020 – 
Skola och utbildning. 

 
3. Förbundsdirektionen för Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund 
2020-10-05, § 38/2020: Motion P-platser Mörlunda förskola 

 
4. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Begäran om utbetalning av statsbidrag för undervisning under 
sportlov, påsklov och sommarlov 2020. 
Redovisning av statsbidrag för Introduktionsprogrammet 2019.  
Ansökan om statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik HT 
2020. 
Ansökan om statsbidrag för Lärcentrum 2021. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2020-09-08 – 2020-10-12 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 
 

5. Silverdalens skola 
Beslut om avstängning av elev 2020-10-05—2020-10-09 

 
    ___ 
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C via Teams

2 Elisabeth Löfkvist, C 

3 Maria Österberg, C

4 Annica Eek, KD
Gunilla Aronsson, C via 
Teams

5 Pär Edgren, M

6 Mikael Lång, S

7 Christel Rüdiger Karlsson, S Lena Persson, S

8 Kjell Mellberg, S

9 Göran Gustafsson, SD
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