
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 11 november 2020 kl. 
14:45-16.25 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare 
 Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare, via Teams 
 Mattias Berggren, personalföreträdare, via Teams 
 Emma Roos Simonsson § 78, via Teams 
 Anncharlott Franzon § 79, via Teams 
 
  
 
Utses att justera Christel Rüdiger Karlsson      

                                             
Underskrifter Paragrafer 76-83 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Pär Edgren 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Christel Rüdiger Karlsson                        
  
 
 
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2020-11-11 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 2020-11-11 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 76 Sammanträdestider år 2021 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott 

2020/327 600  

§ 77 Motion från Lennart Beijer och 
Rickard Wästerlund, båda V, om 
förändring av utemiljö vid 
Albäcksskolan 

2020/330 291  

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

2020/108 026  

§ 79 Intern kontroll 2020 - kontroll av att 
fakturor betalas i tid 

2019/404 003  

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 81 Meddelande   

§ 82 Beslut om fjärrundervisning vid 
Hultsfreds gymnasium med anledning 
av det nya coronaviruset och 
sjukdomen covid-19 

2020/336 619  

§ 83 Beslut om distansundervisning vid 
Hultsfred Lärcenter med anledning av 
det nya coronaviruset och sjukdomen 
covid-19 

2020/337 619  

 Närvarolista   
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 76/2020 Dnr 2020/327 600  
 
Sammanträdestider år 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2021 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt tider för 
kvalitetsredovisning och verksamhetsinformation, gemensamma möten med 
socialnämnden och presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp enligt följande: 

  Arbetsutskott                     Barn- och utbildningsnämnd 

måndagar kl.  onsdagar kl.  
18 januari 13.30 27 januari 13.30  
  8 februari 13.30 17 februari 13.30 (Verksamhets- 

info fm 17 feb.) 

  1 mars 13.30 10 mars 14.30 (Presidiet till 
BUSG 1 mars) 
(Verksamhets- 
info fm.10 mar. 

  12 april 13.30 21 april 13.30 (Verksamhets- 
info fm 21 apr.) 

  3 maj 13.30 12 maj 13.30  

  7 juni 13.30 16 juni 13.30  

16 augusti 13.30 25 augusti 13.30  

  6 september 13.30 15 september 13.30  

  4 oktober 13.30 13 oktober 13.30 (Presidiet till 
BUSG 4 okt.) 

  1 november 13.30 10 november 14.30  

  6 december 13.30 15 december 13.30  

 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte  
onsdagen den 10 mars och onsdagen den 10 november kl. 13.30-14.30.  
 
Gruppmötena är kl. 12.30. 
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Kvalitetsredovisning och verksamhetsinformation på förmiddagarna enligt  
följande;  
17 februari förskola 
10 mars grundskola F-6  inkl. grundsärskola F-6 och fritidshem  
21 april grundskola 7-9, grundsärskola 7-9, gymnasieskola, gymnasiesärskola  
samt Lärcenter.   
 
Presidiet bjuds in för informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens 
samverkansgrupp på förmiddagen den 1 mars samt förmiddagen den 4 oktober, 
kl. 11.00. 
 
Sammanfattning 
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och nämndens 
arbetsutskott 2021 samt tider för kvalitetsredovisning och 
verksamhetsinformation, gemensamma möten med socialnämnden samt 
presidiets informella överläggningar med barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum den första 
måndagen i månaden och nämnden på onsdagen i veckan därpå. På grund av 
helgdagar, semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva  
läggas på annan dag. 
 
Under året är också inlagt tid för gruppmöten, gemensamt möte med 
socialnämnden samt presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp. 
 
Tidigare har det även varit utlagt utvärderingsdagar och verksamhetsbesök. 
Arbetsutskottet har diskuterat hur dessa ska genomföras under rådande  
pandemi. Kvalitetsredovisning och verksamhetsinformation ersätter 
utvärderingsdagarna och verksamhetsbesök. De genomförs med deltagande  
via Teams indelat efter verksamhetsform vid några förmiddagar under våren.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 71/2020 
 
 
Skickas till 
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i BUN 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
 
___
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BUN § 77/2020 Dnr 2020/330 291  
 
Motion från Lennart Beijer och Rickard 
Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö 
vid Albäcksskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses som besvarad genom redovisningen av pågående projekt.  
 
Sammanfattning 
En motion om förändring av utemiljön vid Albäcksskolan har lämnats in av 
fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 
har 2019-11-21 lämnat in en motion om att göra en ordentlig upprustning 
av utemiljön vid Albäcksskolan. 

 
Motionen tar upp vikten av en god arbetsmiljö för att öka elevernas resultat 
och för att förebygga psykisk ohälsa bland unga genom att stimulera till 
aktivitet och rörelse. 

 
Kommunfullmäktige beslutade, § 136/2019, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 3/2020, att remittera 
motionen till barn- och utbildningschefen i samråd med 
samhällsbyggnadsgruppen.  
 
Kontakt med Lennart Beijer och Rickard Wästerlund har skett 2020-06-01, 
för att säkerställa motionens intentioner.  
 
Skolområdet vid Sågdammen 
Albäcksskolans elever och NO-lärare ansökte om ett bidrag (LONA-
bidraget) från Naturvårdsverket 2016 för att genomföra ett projekt för att 
skapa uteklassrum och naturslinga runt Sågdammen vid skolan. Elevernas 
tankar och idéer togs fram i samarbete med stadsarkitekt Sara Dolk. Det 
sökta bidraget från Naturvårdsverket gavs endast till naturprojekt vid 
bäcken i anslutning till Sågdammen med en finansiering på 30% av 
kostnaderna vilket ledde till att projektet inte genomfördes. 
 
Albäcksskolans elevråd tog fram nya idéer och önskemål kring skolans 
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utemiljö 2018. Stadsarkitekt Sara Dolk och projektchef Jens Karlsson hade 
en avstämning med elevrådet på skolan för att ta tillvara på elevernas idéer 
i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag på ritningar och kalkyl togs fram under 2018 för området kring 
Sågdammen. I projektet ingår samordning av tre delar runt Sågdammen: 
Hultsfred makeover, skolområdet och området vid Hagadal. Kalkylen 
enligt förslaget uppgår till 6 miljoner kronor för de tre delarna. 
 
Avsatta medel finns i kommunens investeringsbudget för 2021 och 2022 
för projektering och genomförande av utemiljön kring Sågdammen.  
 
Avsatta medel under 2021 för genomförande av projektering uppgår till 
250 000 kronor och avsatta medel under 2022 för utförande av projektet 
uppgår till 2 500 000 kronor. Projektets genomförande är under 
förutsättning att sökta externa bidrag erhålls. 
 
Beslutsunderlag 
KSAU § 3/2020 
Motion om förändring av utemiljö vid Albäcksskolan 
Arbetsutskottet § 74/2020 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2020-10-28 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
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BUN § 78/2020 Dnr 2020/108 026  
 
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2020 - bemanningspoolen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2020. Presentation av underlag för bemanningspoolen.  
 
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 arbetsutskottet 2020-06-08, § 42/2020, redovisade Magdalena 
Fransson en sammanställning av riskerna i arbetsmiljön kompletterad med 
åtgärder och kostnader. Det finns en investeringsbudget. Där finns ca 280 
tkr kvar. Arbetsutskottet gav verksamhetschef Emma Roos Simonsson i 
uppdrag att ta fram ett underlag för bemanningspoolen och dess tjänster till 
arbetsutskottet i den 5 oktober 2020.  
 
Vid arbetsutskottet 2020-10-05, § 62/2020, redovisade Emma Roos 
Simonsson ett underlag för bemanningspoolen. Arbetsutskottet gav Emma 
Roos Simonsson i uppdrag att ta fram underlag gällande bemanningspoolen 
per enhet och med kompensationstiden inlagd till arbetsutskottet den 2 
november. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Emma Roos Simonsson sjukfrånvaron 
per enhet. Kompensationstid går inte att plocka ut ur lönesystemet. Emma 
Roos Simonsson redovisar även tankar framåt med att stärka upp med mera 
resurser på de enheter som sticker ut.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 69/2020 
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan 
 
___ 
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BUN § 79/2020 Dnr 2019/404 003  
 
Intern kontroll 2020 - kontroll av att fakturor 
betalas i tid 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. Barn- och 
utbildningsnämnden påtalar vikten av att fakturor betalas i tid så att extra 
kostnader undviks.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2020. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att fakturor 
betalas i tid. 
 
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) 

 
Uppföljningen av att fakturor betalas i tid visar på dröjsmålsräntor för 
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försent betalda fakturor. Bokförda dröjsmålsräntor januari-oktober 2020, 
uppdelat per månad och ansvar, redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2020-11-03 
Kontroll av att fakturor betalas i tid 
Sammanställning av dröjsmålsräntor 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
Chefer inom nämndens verksamheter 
 
___ 
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BUN § 80/2020   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-11-02 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2020-11-02 
 
Rektor Aina Kalle – 2020-11-02 
Punkt 10.3 Yttrande över komvux på gymn. nivå  i annan kommun, 1.st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2020-11-02 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2020-11-02 
Punkt 9.1 Mottagande av elever från kommunen eller samverkansområdet, 
2 arkivlistor.  
Punkt 9.2 Mottagande av elever från annan kommun, 1 arkivlista.  
Punkt 9.5 Inackorderingsbidrag eller dispens från regler, 2 listor. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2020-11-02 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2020-11-02 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2020-11-02 
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 1 st.  
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux. 2 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2020-11-02 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2020-11-02 
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Punkt 7.9 Beslut vad elev i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2020-11-02 
Beslut som tillförordnad rektor 
Punkt 11.4 anställning, 1 st.  
 
Rektor Mathilda Kahn – 2020-11-02 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift i fritidshem, 1 st.   
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-11-02 
Rapport delegationsbeslut 2020-11-02 
 
___ 
 
 
 
 

12



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 81/2020   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för entreprenörskap i skolan för 2019. 
Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019. 
Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun ska återbetala 826 025 
kronor. 
Beslut: Statsbidrag för fritidshemssatsningen 2019. Skolverket 
godkänner redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2020. 
Skolverket beviljar Hultsfred kommun 82 600 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov 2020. Skolverket 
beviljar Hultsfreds kommun 94 500 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 2020. 
Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 299 892 kronor.  

 
2. Förvaltningsrätten i Linköping  

44 domar gällande överklaganden av Migrationsverkets beslut om 
ersättning för skollokaler. I 31 av domarna återförvisas målet till 
Migrationsverket för fortsatt handläggning och nytt beslut. I 12 av 
domarna bifaller förvaltningsrätten överklagandet och kommunen 
förklaras ha rätt till ersättning. I en dom bifaller de en del av 
överklagandet, kommunen ska ha ersättning för kvartal 2 2018 men 
avslår överklagandet för kvartal 1, då ansökan kommit in försent. 
 

3. Lärarförbundet 
Lärarförbundets skolrankning 2020- Hultsfreds kommun 
 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-10-13, § 171/2020: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
5. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster HT 2020.  
Rekvisition av statsbidrag för omsorg på kvällar, helger och nätter 
2020-07-01—2020-12-31. 
Redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020. 
Rekvisition av statsbidrag för lärarassistenter HT 2020. 
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning HT 2020. 
Rekvisition av statsbidrag för lärarlönelyftet HT 2020/2021.  
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
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diskriminering 2020-10-13 – 2020-11-02 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 
 

6. Albäcksskolan 
Beslut om avstängning av elev 2020-10-15—2020-10-16 
Beslut om avstängning av elev 2020-09-30—2020-10-02 
Beslut om avstängning av elev 2020-10-15—2020-10-23 
Beslut om avstängning av elev 2020-10-15—2020-10-16 

 
           ___
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BUN § 82/2020 Dnr 2020/336 619  
 
Beslut om fjärrundervisning vid Hultsfreds 
gymnasium med anledning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 
 
Beslut 
Utifrån regeringens förordning (SFS 2020:115) att öppna regelverket för 
alla huvudmän i Sverige att vidta proaktiva åtgärder för att motverka 
spridning av sjukdomen covid-19 beslutas att Hultsfreds Gymnasium 
växlar fjärrundervisning, där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i 
tid, med undervisning på plats enligt ett veckoschema.  
 
Elever i årkurs 1 och introduktionsprogrammen undervisas på plats i 
skolans lokaler udda veckor och har fjärrundervisning jämna veckor. Elever 
i årkurs 2 och 3 fjärrundervisas udda veckor och undervisas på plats i 
skolans lokaler jämna veckor. Gymnasiesärskolans elever och elever i 
IMivis, med till dessa elevgrupper kopplad personal, är på plats i skolan 
alla veckor. Andra anpassningar utifrån elevgrupp kan ske.  
 
Beslutet gäller från den 16 november till den 18 december 2020. 
Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
 
Sammanfattning 
Beslut om att växla undervisning på plats i skolans lokaler på Hultsfreds 
gymnasium med undervisningen där läraren och eleven är åtskilda i rum 
men inte tid. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringens förordning (SFS 2020:115) har överlåtit till varje enskild 
huvudman att pröva ärendet om distansstudier utifrån ett antal 
förutsättningar. 
 
Enligt förordning (SFS 2020:115) § 7 får en huvudman för grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola besluta att elever ska ges undervisning där läraren och 
eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, 
utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 
a kap. gymnasieförordningen (2010:2039). 
 
Smittspridningen av covid-19 har ökat i Kalmar län och i Hultsfreds 
kommun. Kollektivtrafiken som en del av eleverna använder har inte 
kunnat skapa de möjligheter att hålla avstånd som rekommenderas. Allt fler 
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elever och personal sjukanmäler sig. För att minska antalet elever och 
pedagoger på plats i skolans lokaler och för att kunna sprida ut eleverna 
med avstånd i klassrum, korridorer och matsal så föreslås att växla grupper 
av elever som får undervisning på plats och fjärrundervisning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-10 
 
 
Skickas till 
Rektorerna på Hultsfreds gymnasium 
 
___ 
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BUN § 83/2020 Dnr 2020/337 619  
 
Beslut om distansundervisning vid Hultsfred 
Lärcenter med anledning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 
 
Beslut 
Som en proaktiv åtgärd för att motverka spridning av sjukdomen covid-19 
beslutar barn- och utbildningsnämnden att vuxenutbildningen vid Hultsfred 
Lärcenter ska bedrivas som distansundervisning från den 12 november till 
den 18 december 2020. Undervisning där det ingår praktiska moment eller 
arbetsplatsförlagt lärande är undantaget. Andra anpassningar utifrån 
elevgrupp kan ske. 
 
Sammanfattning 
Beslut om att vuxenutbildningen vid Hultsfred Lärcenter ska bedrivas som 
distansundervisning i de delar det är lämpligt. 
 
Ärendebeskrivning 
Smittspridningen av covid-19 har ökat i Kalmar län och i Hultsfreds 
kommun. Som en proaktiv åtgärd för att motverka smittspridningen förslås 
att vuxenutbildningen vid Hultsfred Lärcenter bedrivs som 
distansundervisning. 
 
Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är 
oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med 
uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Elever och lärare kan använda 
gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan 
vara åtskilda i både rum och tid. Undervisningen där det ingår praktiska 
moment eller arbetsplatsförlagt lärande undantas. Även andra anpassningar 
utifrån elevgrupp kan ske.  
 
Elever inom vuxenutbildningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna 
rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall 
kan det innebära distansundervisning. Till exempel kan verksamheter välja 
distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men ha 
undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment. Ytterst är det upp 
till huvudmannen att bidra till att minimera smittspridning på det sätt som 
passar verksamheten bäst. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-10 
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Skickas till 
Rektorerna på Hultsfred Lärcenter 
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C
Åsa Landberg, C, via 
Teams X

2 Elisabeth Löfkvist, C 
Gunilla Aronsson, C, via 
Teams X

3 Maria Österberg, C, via Teams X

4 Annica Eek, KD Anders Elgenmark, KD X

5 Pär Edgren, M X

6 Mikael Lång, S
Lena Persson, S, §§ 78-83 
via Teams X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S X

8 Kjell Mellberg, S
Rickard Wästerlund, V, 
via Teams X

9 Göran Gustafsson, SD, via Teams X
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