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§ 84 Taxor 2022 2020/350 049  

§ 85 Bidragsbelopp till enskild verksamhet 
2021 

2020/346 605  

§ 86 Beslutsattestanter 2021 2020/347 002  

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 88 Meddelande   

§ 89 Extraärende - Beslut om 
fjärrundervisning vid Hultsfreds 
gymnasium med anledning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 
- 2021-01-07 -- 2021-02-19 

2020/355 619  

§ 90 Namnbyte på Venhagskolan i Målilla 
till Målilla skola 

2020/349 611  

§ 91 Intern kontroll 2020 - kontroll av att 
politiska beslut verkställs 

2019/404 003  

§ 92 Internkontrollplan 2021 2020/344 003  

§ 93 Rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2021 

2020/345 003  

§ 94 Ändring i riktlinjer och regler för plats 
i förskola 

2020/348  

§ 95 Plats i förskola eller fritidshem när 
vårdnadshavare blir permitterade 

2020/110 710  

§ 96 Barnkonventionen - implementering, 
barnchecklista och 
barnkonsekvensanalys 

2020/256 009  

 Närvarolista   

2



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-16 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 84/2020 Dnr 2020/350 049  
 
Taxor 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxor 2022 för förskola, fritidshem, musikskola samt 
uthyrning av skollokaler. 
 
Sammanfattning 
Taxor uppräknas enligt direktiv till budget 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxor för förskola, fritidshem, musikskola samt uthyrning av skollokaler 
uppräknas enligt budgetdirektiv inför 2022 års budget. Statsbidrag för 
maxtaxa utbetalas till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa 
för bland annat förskola och fritidshem. För att få statsbidrag för maxtaxa 
måste kommuner följa statens direktiv gällande bland annat avgifter.  
 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast 31 
januari varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen 
följer villkoren i förordningen.  
 
I bilaga anges förslag till taxor 2022 samt bilaga taxebestämmelser för barn 
inskrivna i förskola och fritidshem och bilaga taxebestämmelser 
musikskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2020-11-30 
Förslag till taxor 2022 för förskola, fritidshem, lovomsorg, musikskola och 
skollokaler 
Taxebestämmelser 2022 för barn inskrivna i förskola och fritidshem 
Taxebestämmelser musikskolan 2022 
Arbetsutskottet § 75/2020 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Örmander, ekonomikontoret 
 
___ 
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BUN § 85/2020 Dnr 2020/346 605  
 
Bidragsbelopp till enskild verksamhet 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2021 enligt förslaget 
 
Sammanfattning 
Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev vid en specifik skolenhet 
som drivs av en enskild huvudman. Bidragsbeloppet bestäms per 
kalenderår och baseras på kommunens budget för verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenhet, om den drivs av en enskild huvudman.  
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. Bidraget består av ett grundbelopp och ev. ett 
tilläggsbelopp.  
 
Grundbidraget beräknas på undervisning, läromedel, elevvård, måltider och 
lokaler. På det läggs ett schablonbelopp på 3 % för administration och 
momskompensation på 6 %. För gymnasiet ska bidragsbeloppet dessutom 
finnas för varje program. Om hemkommunen inte har programmet ska 
riksprislistan tillämpas.  
 
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till varje fristående 
huvudman. Barn- och utbildningschef har delegation att fatta de besluten 
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
Antagningssekreterare på gymnasiet har delegation att fatta de besluten för 
gymnasiet. En fristående huvudman har rätt att överklaga beslut om bidrag 
till allmän förvaltningsdomstol.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2020-11-26 
Förslag på bidragsbelopp till enskild verksamhet 2021 
Arbetsutskottet § 76/2020 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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BUN § 86/2020 Dnr 2020/347 002  
 
Beslutsattestanter 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer beslutsattestanter för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021 enligt förslaget, att gälla från 1 
januari 2021.  
 
Sammanfattning 
Sammanställning över beslutsattestanter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har sammanställt en lista över 
beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med 
markerade förändringar från 1 januari 2021. Förändringen är att 
beslutsattestant för investeringsbudget är tillagd.  
 
Beslutsunderlag 
Lista över beslutsattestanter 2021 
Arbetsutskottet § 78/2020 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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BUN § 87/2020   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-12-07 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2020-12-07 
 
Rektor Aina Kalle – 2020-12-07 
Punkt 10.7 Mottagande av elev till lärvux, 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Verksamhetschef Annika Dehlin – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2020-12-07 
Punkt 10.3 Yttrande gymnasievux. i annan kommun, 1 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymnasievux. 2 st.  
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux. 1 st. 
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Rektor Marie Karlsson – 2020-12-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2020-12-07 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 1 st. 
Punkt 1.7 Fastställa läsår och arbetsår, 1 st. 
 
Ordförande Pär Edgren – 2020-12-07 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 3 st. 

 Beslut om fjärrundrevisning vid Hultsfreds gymnasium med 
anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.  

 Beslut om fjärrundrevisning vid Albäcksskolan med anledning av 
det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

 Beslut om distansundervisning vid gymnasiesärskolan med 
anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-12-07 
Rapport delegationsbeslut 2020-12-08 
 
___ 
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BUN § 88/2020   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolan introduktionsprogram för 
2019. Skolverket beslutar godkänna redovisningen utan återkrav.  
Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2020. Hultsfreds kommun beviljas 75 691 kronor.  
Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020. 
Skolverket beslutar godkänna redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogrammet för 2020. 
Skolverket beslutar delvis bevilja ansökan. Hultsfreds kommun 
beviljas 73 031 kronor.    
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov 2020. Hultsfreds 
kommun beviljas 40 500 kronor för 2020. 
 

2. Skolinspektionen 
Beslut: Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 
anmälan till Hultsfreds kommun. Ärendet avslutas.  
 

3. Kommunfullmäktige 
2020-11-09, § 97/2020: Mål och budget 2021 – driftbudget 2021 
samt mål och nyckeltal. 
2020-11-09, § 98/2020: Mål och budget 2021 – investeringsbudget 
2020-11-09, § 99/2020: Mål och budget 2021 – taxor 
2020-11-09, § 100/2020: Mål och budget – upptagande av lån och 
borgensramar 
2020-11-09, § 101/2020: Mål och budget 2021 – utdebitering 2021 
2020-11-09, § 111/2020: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 
2020-11-09, § 112/2020: Reviderat förslag till gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden 

 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-12-01, § 251/2020: Måltidspeng till gymnasieelever 
 

5. Dataskyddsombudet 
Information till personuppgiftsansvarig 
 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Rekvisition av statsbidrag för lovskola 2020.  
Redovisning av statsbidrag för personalförstärkningar inom 
elevhälsa och specialpedagogik 2019 
Redovisning av statsbidrag för lågstadiesatsningen 2019/20. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2020-11-03 – 2020-12-07 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 – 2020-12-07 
 
___ 
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BUN § 89/2020 Dnr 2020/355 619  
 
Beslut om fjärrundervisning vid Hultsfreds 
gymnasium med anledning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 - 2021-
01-07 -- 2021-02-19 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utifrån förordning (SFS 2020:115) 
att Hultsfreds Gymnasium under perioden 7 januari till den 19 februari 
2021 kombinerar fjärrundervisning, där läraren och eleven är åtskilda i rum 
men inte i tid, med undervisning på plats enligt framtaget schema. Detta för 
att minska trängsel på skolan samt att kunna följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen 
covid-19. Det får förekomma undantag för elever med särskilda behov eller 
elever som inte klarar fjärrundervisning.  
 
Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
 
Gymnasiesärskolans elever berörs inte av beslutet utan undervisas på plats i 
skolan.  
 
Sammanfattning 
Beslut om att kombinera undervisning på plats i skolans lokaler på 
Hultsfreds gymnasium med fjärrundervisningen där läraren och eleven är 
åtskilda i rum men inte tid. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har den 19 november 2020 beslutat om ändringar i förordning 
(SFS 2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta. Ändringen ger huvudmännen för 
gymnasieskola som håller skolan öppen, möjlighet att delvis gå över till 
fjärr- eller distansundervisning för att minska trängseln i skolan. 
 
Smittspridningen av covid-19 har ökat i Kalmar län och i Hultsfreds 
kommun. Skolledningen vid Hultsfreds gymnasium har konstaterat att 
åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är otillräckliga om man 
ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det är 
huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att 
arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.  
 
Skolledningen anser att det är lämpligt att bedriva fjärrundervisning utifrån 
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hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Ett schema har tagits 
fram för perioden 7 januari 2021 till 19 februari 2021. Under perioden 
planeras att olika elevgrupper är på skolan i olika omfattning utifrån behov.  
 
För att skapa förutsättningar att alla elever ska klara av sina utbildningar 
planeras att alla elever under minst en vecka får vara på plats i skolan. 
Detta för att göra det möjligt med praktiska moment och bedömningar, 
samtidigt som elevernas sociala behov beaktas. Upplägget medför dock inte 
att mer än hälften av skolans elever samtidigt vistas på skolan och trängsel 
kan därmed undvikas. Undantag kan behövas för elever med särskilda 
behov eller elever som inte klarar fjärrundervisning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-12-14 
 
 
Skickas till 
Rektorerna på Hultsfreds gymnasium 
 
___ 
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BUN § 90/2020 Dnr 2020/349 611  
 
Namnbyte på Venhagskolan i Målilla till Målilla 
skola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att namnet på Venhagskolan i 
Målilla ändras till Målilla skola från och med 2021-07-01.  
 
Sammanfattning 
Namnbyte på Venhagskolan i Målilla till Målilla skola. 
 
Ärendebeskrivning 
År 2015 uppmärksammades att det var lokalbrist för grundskolan och 
grundsärskolan på Lindblomskolan, främst utifrån att antalet nyanlända 
elever hade ökat de senaste åren.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16, § 138/2015, att hyra 
en modul för att bedriva utbildning för grundsärskolan årskurs 1-6 under 2 
år. Modulen placerades vid Venhagskolan i Målilla och togs i bruk för 
undervisning från höstterminen 2016.  
 
Den befintliga arbetsgruppen för förskola och skola fick i uppdrag att ta 
fram ett förslag till lösning avseende permanenta lokaler för grundsärskolan 
med start under vårterminen 2016. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-20, § 41/2016, att 
uppdraget att utreda en permanent lösning för placeringen av grundsärskola 
årskurs 1–6 flyttas till konsulten med uppdrag att genomlysa lokalfrågor på 
lång sikt. 
 
Bedömningen som konsulten redovisade efter utredningen var att det är en 
klok lokalisering att placera grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan i 
Målilla. Placeringen är mitt i kommunen eftersom upptagningsområdet är 
hela Hultsfreds kommun. Konsulten förordar att ersätta modulen med 
permanenta lokaler vid Venhagskolan i Målilla. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 45/2019, att projektering av 
nya lokaler för grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan i Målilla får 
påbörjas 2019 och byggnations 2020.  
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Byggnationen av nya lokaler för både grundsärskola årskurs 1-6 och ny 
matsal kommer att avlutas sommaren 2021. I samband med att 
byggnationen är klar har skolledningen föreslagit ett namnbyte på skolan 
till Målilla skola. Det är ett tydligare namn som visar på var skolan ligger 
och inte förväxlas med att ligga i Vena. Det signalerar också en nystart för 
skolan nu när grundsärskola årskurs 1-6 får permanenta lokaler i Målilla.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-19 
Arbetsutskottet § 81/2020 
 
 
Skickas till 
Yvonne Nelson, verksamhetschef grundskolan 
Louise Weinfors Lockström, rektor 
Skolverket 
 
___ 
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BUN § 91/2020 Dnr 2019/404 003  
 
Intern kontroll 2020 - kontroll av att politiska 
beslut verkställs 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ärenden som inte är avslutade 
ska fortsatt följas upp. Kontroll av att politiska beslut verkställs tas med 
som en kontrollpunkt i nästa års internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2020. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att politiska 
beslut verkställs. 
 
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) 
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Nämndsekreterare Lena Carlsson presenterar utfallet från kontrollen av att 
politiska beslut verkställs.  
 
Sammanställning med uppföljning av ärenden beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden som behöver följas upp:  
 
Digitala system för hantering av ansökan, köhantering och vistelsetid i 
förskola och fritidshem 2018-03-14, § 29/2018 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in ett digitalt system för 
ansökan och köhantering till förskola och fritidshem. Kostnaderna tas inom 
befintlig budget. 
Uppföljning 2018: Det är delvis verkställt. Inköp av digitala system för 
hantering av ansökan och köhantering i förskola och fritidshem är beställt 
men IST kan inte leverera förrän augusti 2019. Registrering av vistelsetid 
och iPads är inte beställt än men är på gång inom fritids och under 
planering i förskolan. 
Uppföljning 2019: Upphandlingen är klar och projektet för införande är 
påbörjat. Beräknas vara klart och infört i april 2020.  
Uppföljning 2020: Införandet har blivit försenat och beräknas vara 
klart i januari 2021.  
 
Hantering av stiftelsen Skolsamfonden 2018-04-25, § 37/2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Skolsamfondens medel, innan 
ansökan om upplösning av stiftelsen görs, används till kulturell verksamhet 
som t.ex. teater- eller musikföreställningar för eleverna. 
Uppföljning 2018: Ekonomikontoret har inte sökt upplösning för fonderna 
än. Kommunstyrelsen beslutade 2019-009-10, § 82/2019, att anta barn- och 
utbildningsnämndens förslag hur pengarna ska användas.  
Uppföljning 2019: Ekonomikontoret har skickat in en ansökan till 
länsstyrelsen i Östergötland om att få upplösa fonden. Beslut har inte 
kommit än.  
Uppföljning 2020: Beslut har kommit från länsstyrelsen i 
Östergötland. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd att förbruka 
stiftelsens medel på så sätt som föreslagits. Pengarna ska användas till 
kulturell verksamhet som till exempel teater- eller musikföreställning 
för eleverna. Det har inte kunnat genomföras på grund av rådande 
pandemi.  
 
Nya förskolan i Hultsfreds tätort 2019-02-13, § 15/2019 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att vid byggnationen av den nya 
förskolan i Hultsfreds tätort ska BASTA-kriterierna för materialval och 
kraven för Miljöbyggnad silver följas så långt som är möjligt.  
Barn- och utbildningsnämnden anser också att det ska göras ett medvetet 
val i både byggnation och vid inköp av inventarier för att uppnå en giftfri 
förskola. 
Uppföljning 2019: Projektet har registrerat en loggbok i BASTA där 
projektörerna ska hämta godkända produkter och material och i enlighet 
med miljöbyggnad Silver. Inventarier är inte aktuellt än men de har med 
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tänket i planeringen.  
Uppföljning 2020: BASTA loggbok följs av entreprenören och 
verksamheten ska förhålla sig till densamma för inventarier. 
 
Flytt av tjänst från Hultsfred lärcenter till kultur- och 
fritidsförvaltningen 2019-06-19, § 60/2019 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en tjänst om 40 procent som 
evenemangskoordinator flyttas från Hultsfreds lärcentrum till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Uppföljning 2019: Tjänsten har gått över till kultur- och fritid. Budgeten är 
inte flyttad än, vår controller bevakar det.  
Uppföljning 2020: Budget för tjänsten är flyttad.  
 
Upphandling av karaktärskurser inom industritekniska programmet 
2019-09-18, § 70/2019 
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. 
Uppföljning 2019: Upphandlingen är inte klar.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, § 9/2020, att avbryta 
uppdraget till barn- och utbildningschef Martin Snickars, 2019-09-18, § 
70/2019, att göra en direktupphandling på karaktärskurser med fokus på 
programmering och 3D-printing i metall för att kunna erbjuda ett modernt 
industritekniskt program. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
genomföra en offentlig upphandling av karaktärskurser inom 
industritekniska programmet. Uppföljning 2020: Upphandlingen är klar 
och avtal har tecknats med Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB.  
 
Handlingsplan utifrån kommunens folkhälsoplan 2019-12-11, § 
92/2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att anta förvaltningens förslag på 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens folkhälsoplan. 
Barn och - utbildningsnämndens beslut lämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 
102/2018, som gav uppdrag till varje nämnd med flera att ta fram en 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens mål- och nyckeltal. 
Uppföljning 2020: Arbete enligt aktiviteterna i handlingsplanen pågår 
enligt planen med några undantag: 

 Föräldrautbildningar har inte fungerat på grund av få deltagare. 
 Hälsomässa har inte genomförts under 2020 på grund av corona-

pandemin. 
 Drogtester på gymnasiet har inte kunnat genomföras på grund av 
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gällande regelverk.  
 
Flytt av tjänst från barn- och utbildningsnämnden, grundskolan, till 
kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-12, § 17/2020 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en tjänst om 100 procent som 
integrationssamordnare flyttas från barn- och utbildningsnämnden, 
grundskolan, till kultur- och fritidsförvaltningen. 
Uppföljning 2020: Budget för tjänsten är flyttad från den 1 januari 
2020. 
 
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden 
efter arbetsmiljöronder 2020 2020-06-17, § 44/2020 
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. 
Uppföljning 2020: Möbler till Silverdalens skola och Vena skola är 
klart. Sovlådor till Furuängens förskola är klart. Det fanns inga 
möbler att omfördela till Björkens förskola. Medel till nya möbler har 
lagts in i investeringsbudget 2021. 
 
Budget 2021 – Äskande, beslut i arbetsutskottet 2020-08-17, § 54/2020 
Arbetsutskottet beslutar gå vidare med äskandet till budgetberedningen 
enligt framtagen lista. Listan kompletteras med minskningen av budget 
2021 utifrån demografimodellen. Ärendet förs vidare för information till 
barn- och utbildningsnämnden den 26 augusti 2020. 
Uppföljning 2020: Kommunfullmäktige har 2020-11-09 beslutat enligt 
följande:  

 Avslag på SYV gymnasiet 
 Beviljat datorer åk 6 160 tkr 
 Beviljat vård- och omsorg 500 tkr 
 Beviljat yrkesförarutbildning, buss och gods 800 tkr 
 Demografimodellen (kundmodellen) pausas under 2021 
 Beviljat utökat elevantal och resurskrävande elever på grundskolan 

480 tkr  
 Strategisk budget för yrkesutbildningar, lokalvård 212 tkr, ersätts 

med bidrag via flyktingkontot, alltså ej i budget 
 SFI, ytterligare 4 tjänster i grundorganisation 2 400 tkr, ersätts med 

bidrag via flyktingkontot, alltså ej i budget. 
 
Den åtgärd som föreslås efter uppföljningen är:  
De ärenden som inte är avslutade ska fortsatt följas upp. Kontroll av att 
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politiska beslut verkställs kan finnas med som kontrollpunkt i nästa års 
internkontrollplan eller i nästa års rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-30 
Kontroll av att politiska beslut verkställs 
 
 
Skickas till 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
 
___ 
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BUN § 92/2020 Dnr 2020/344 003  
 
Internkontrollplan 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden att stryker kontrollområdet ”Kontroll av att 
förskolorna erbjuder plats inom fyra månader utifrån skollagens krav” då 
det bedömts som låg risknivå. I övrigt antar barn- och utbildningsnämnden 
internkontrollplanen för 2021 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer och tillämpningsanvisningar 
för intern kontroll utifrån kommunallagens bestämmelser. Nämnderna ska 
varje år anta en kontrollplan. Kontrollplanen ska följas upp årligen. 
 
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. 

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

Kommunen har riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen som antagits av kommunstyrelsen 2018-09-04, § 78/2018. 
Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSK:s 
förbundsdirektion varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. 
Kontrollplanen ska följas upp årligen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-05, § 66/2020, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på internkontrollplan 2021 samt 
rapporter 2021 till arbetsutskottet den 7 december 2020.  
 
Arbetsutskottet ville behålla tre av kontrollområden från 2020:  

 Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
 Kontroll av att fakturor betalas i tid 
 Kontroll av att politiska beslut verkställs 

 
Därutöver ville arbetsutskottet lägga till ett kontrollområde:  
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 Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs 
 

Martin Snickars och Lena Carlsson har tagit fram ett förslag till 
kontrollplan för 2021. Föreslagna kontrollområden har riskbedömts. Ett 
kontrollområde fick låg risknivå: Kontroll av att förskolorna erbjuder plats 
inom fyra månader utifrån skollagens krav. Det kan strykas som 
kontrollområde ur internkontrollplanen 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-23 
Förslag till internkontrollplan 2021 
Arbetsutskottet § 79/2020 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
Samtliga skolledare 
 
___
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BUN § 93/2020 Dnr 2020/345 003  
 
Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 
2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2021 ska lämnas enligt förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att även Nya Centralskolan i 
Virserum AB ska lämna rapporter när det gäller betygsstatistik, inkomna 
synpunkter, närvaro- och frånvarostatistik, tillbud och olycksfall samt 
tjänstesituationen.  
 
Sammanfattning 
Plan för rapporter till nämnden 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft en plan för uppföljning av 
verksamheten. Den har varit en del av den interna kontrollen utifrån 
kommunallagens krav att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig.  
 
Kommunstyrelsen har 2018-09-04, § 78/2018, beslutat om riktlinjer för den 
interna kontrollen i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har tagit 
fram en internkontrollplan för 2021 utifrån riktlinjerna.  
 
Det finns redovisningar som inte ses som kontrollområden enligt den 
interna kontrollen men som kan vara av värde för nämnden att ta del av. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-05, § 66/2020, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på internkontrollplan 2021 samt 
rapporter 2021 till arbetsutskottet den 7 december 2020.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger en plan för rapporter 2021. Det som är 
tillagt eller ändrat från plan 2020 är markerat med röd, kursiv text.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2020-11-24 
Förslag på plan för rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2021 
Arbetsutskottet § 80/2020 
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Skickas till 
Samtliga med tilldelat ansvar för rapporter 
Samtliga skolledare 
Nya Centralskolan i Virserum AB 
 
___ 
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BUN § 94/2020 Dnr 2020/348  
 
Ändring i riktlinjer och regler för plats i förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra i riktlinjer och regler för 
plats i förskola. Texten ”Om vårdnadshavare väljer att tacka nej till 
erbjuden plats så flyttas ködatumet fram till det datum när de tackade nej” 
ändras till ”Om vårdnadshavare väljer att tacka nej till erbjuden plats så 
måste en ny ansökan göras om de åter önskar plats”.  
 
Sammanfattning 
Ändring av text under rubriken Placering och köhantering i riktlinjer och 
regler för plats i förskola. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, § 2/2020, att 
fastställa förslaget till riktlinjer och regler för plats i förskola. Syftet var att 
samla alla riktlinjer och regler i ett dokument och att det ska vara lätt för 
vårdnadshavare att hitta informationen. 
 
I riktlinjer och regler för plats i förskola står det under rubriken Placering 
och köhantering att ”Om vårdnadshavare väljer att tacka nej till erbjuden 
plats så flyttas ködatumet fram till det datum när de tackade nej”. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har infört ett digitalt system för ansökan och 
köhantering i förskola och fritidshem. I det nya systemet går det inte att 
flytta över en ansökan om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats. En 
ny ansökan måste göras.  
 
Förslaget är att ändra i riktlinjer och regler för plats i förskola så att det 
istället står ”Om vårdnadshavare väljer att tacka nej till erbjuden plats så 
måste en ny ansökan göras om de åter önskar plats”.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Emma Roos Simonsson 2020-11-26 
Riktlinjer och regler för förskolan i Hultsfreds kommun 
Arbetsutskottet § 83/2020 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan 
Rektorer förskolan 
Skoladministratörer förskolan 
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BUN § 95/2020 Dnr 2020/110 710  
 
Plats i förskola eller fritidshem när 
vårdnadshavare blir permitterade 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden förlänger beslutet att tillåta byte av plats, 
från den dag då vårdnadshavare meddelar byte av plats på grund av 
permittering.  
 
I det fall vårdnadshavaren helt vill säga upp barnets plats i förskola eller 
fritidshem på grund av permittering tas uppsägningstiden på två månader 
tillfälligt bort.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021. 
 
Sammanfattning 
Enligt riktlinjer ska vårdnadshavare meddela byte av plats två månader i 
förväg. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att tillåta byte av plats från 
den dag då vårdnadshavare meddelar byte av plats på grund av 
permittering. 
I det fall vårdnadshavaren helt vill säga upp barnets plats i förskola eller 
fritidshem föreslås att uppsägningstiden på 2 månader tillfälligt tas bort.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjer och regler för plats i förskolan samt riktlinjer och regler för 
plats i fritidshem måste vårdnadshavare säga upp platsen senast två 
månader innan aktuellt slutdatum Uppsägningstiden är två månader. Avgift 
tas ut under uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare. 
Vårdnadshavare ska meddela förändring av placering, till exempel 
föräldraledighet, senast två månader i förväg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-15, § 34/2020, att från 
den 1 april 2020 tillåta byte av plats, från den dag då vårdnadshavare 
meddelar byte av plats på grund av permittering. I det fall vårdnadshavaren 
helt vill säga upp barnets plats i förskola eller fritidshem på grund av 
permittering tas uppsägningstiden på två månader tillfälligt bort. Beslutet 
gäller till och med 31 december 2020. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att beslutet förlängs till och 
med den 30 juni 2021.   
 
Beslutsunderlag 
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Barn- och utbildningsnämnden § 34/2020 
Arbetsutskottet § 84/2020 
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan 
Yvonne Nelsson, verksamhetschef grundskolan 
Rektorer för förskola och grundskola F-6 
Skoladministratörer förskola och grundskola 
 
___ 
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BUN § 96/2020 Dnr 2020/256 009  
 
Barnkonventionen - implementering, 
barnchecklista och barnkonsekvensanalys 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om 
implementeringen i verksamheten av barnkonventionen som ny lag.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnchecklistan ska användas 
inför beslut i nämnden som berör barn och elever. Frågorna tas då med i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den mall för 
barnkonsekvensanalys som tagits fram 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Nelson, verksamhetschef för 
grundskolan, och Emma Roos Simonsson, verksamhetschef  för förskolan, i 
uppdrag att återrapportera om implementeringen av barnkonventionen till 
styrgruppen för LUPP senast augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens implementering av barnkonventionen som 
lag samt förslag hur barnchecklistan ska användas av nämnden och 
utformning av en barnkonsekvensanalys. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Förenta nationerna antog 1989 konventionen för barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). Sverige ratificerade konventionen 1990 och förpliktar 
sig att följa konventionen. I och med ratificeringen blir konventionen 
juridiskt bindande för staten. Det medför att varje kommun och landsting 
måste tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn.  
 
Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper:  
• Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.  
• Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.  
• Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
• Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, 
beakta och återkoppla till barnet.  
 
Den 1 december 2010 godkände riksdagen strategin för att stärka barnets 
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rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi 
för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:2329). Den 13 juni 2018 
beslutade riksdagen att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. 
 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 
januari 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 42/2020, att fastställa ett 
förslag till handlingsplan med anledning av nya lagen och att 
återrapportering ska ske till kommunfullmäktige senast utgången av 2021.  
 
Vidare beslutade kommunfullmäktige att återrapporteringen ska 
sammanställas av styrgruppen för LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken). 
 
Slutligen beslutades att Susanne Svenson, kultur- och fritidsförvaltningen, 
blir kontaktperson för handlingsplanen samt övriga frågor kring 
barnrättsarbetet. 
 
I den fastställda handlingsplanen ges respektive nämnd i uppdrag att själva 
ta beslut om hur barnkonventionen implementeras i respektive 
verksamheter. Minst två artiklar lyfts fram. Återrapportering ska ske till 
styrgruppen för LUPP senast augusti 2021 för att kunna redovisa till 
kommunfullmäktige innan utgången 2021.     
 
Inför beslut 
I handlingsplanen framgår också att barnchecklistan kan användas vid 
beslut som berör barn och unga. Det är upp till varje nämnd, styrelse och 
förbundsdirektion att bestämma hur denna ska användas samt även hur man 
vill utforma barnkonsekvensanalysen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-17, § 
56/2020, att ge Yvonne Nelson, verksamhetschef grundskolan och Emma 
Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan i uppdrag att ta fram förslag 
på hur barnkonventionen implementeras i respektive verksamheter. Minst 
två artiklar lyfts fram. Vidare ska de ta fram förslag hur barnchecklistan ska 
användas av nämnden samt förslag på hur en barnkonsekvensanalys kan 
utformas.  
 
Fyra artiklar som valts ut ur barnkonventionen att lyfta fram:  

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 
diskrimineras. 

 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta 
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vad som bedöms vara barnets bästa. 
 Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem 

beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man 
ta hänsyn till barnets ålder och mognad. 

 
Implementering inom barn- och utbildningsförvaltningen 
I förskolan och skolans plan 2021 lyfts likvärdighetsperspektivet fram. 
Under våren och hösten har rektorsgruppen reflekterat och diskuterat kring 
konventionens tre perspektiv: barnperspektiv, barnets perspektiv och 
barnrättsperspektivet och vad de innebär för utbildningen.  
 
Under våren har samtlig personal i förskolan haft föreläsning och workshop 
om att leva barnkonventionen i vardagen. Under hösten leder rektorerna i 
förskolan ett kollegialt lärande kring barnkonventionen kopplat till 
litteraturen ”Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan”. På 
kompetensutvecklingsdagen v.44 arbetade man med normkreativitet 
kopplat till värdegrundsarbetet.  
 
Grundskolan ägnade delar av en kompetensutvecklingsdag 2020 åt 
barnkonventionen. Årskurs 7-9 har implementering av konventionen som 
ett mål kopplat till plan 2021. 
 
Rektorer och ledamöter från nämnden deltar i konferensen 
”Barnkonventionens dag”. 
 
En enkät kommer att skickas ut i verksamheterna senast vecka 50 2020. 
Samma enkät kommer att ställas under hösten 2021 för att kunna jämföra 
resultat.   
 
Barnchecklista  
Barnchecklistan implementeras i alla verksamheter. Den är verksamhetens 
ryggrad - att ställa sig dessa frågor i alla sammanhang när det handlar om 
beslut som berör barn eller elever. Även nämnden kan använda den i sina 
beslut. Frågorna tas med i alla tjänsteskrivelser som berör barn eller elever.  
 
- Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet. 
- Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? 
- Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats? 
 
Om svaret på någon av frågorna är nej, beakta hur det bäst kan bli ett 
beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska 
upprättas för att pröva barnets bästa. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En fråga som ofta dyker upp är skillnaden mellan en enklare prövning av 
barnets bästa och en barnkonsekvensanalys. FN-kommittén för barnets 
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rättigheter rekommenderar att barnkonsekvensanalyser ska göras vid större 
förändringar som rör barn. Det kan till exempel gälla framtagande av 
policydokument och budget, nedläggningar av skolor, nybyggnation av 
skolor och förändringar i verksamheter.  
 
Ett förslag på en mall för barnkonsekvensanalys har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 56/2020 
Tjänsteskrivelse från Emma Roos Simonsson och Yvonne Nelson 2020-11-
22 
Barnchecklista  
Barnkonsekvensanalys 
Arbetsutskottet § 82/2020 
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef för förskolan 
Yvonne Nelson, verksamhetschef för grundskolan 
Susanne Svensson, styrgruppen för LUPP 
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C, via Teams X

2 Elisabeth Löfkvist, C, via Teams X

3 Maria Österberg, C, via Teams X

4 Annica Eek, KD
Anders Elgenmark, KD, 
via Teams X

5 Pär Edgren, M, via Teams X

6 Mikael Lång, S, via Teams X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S, via 
Teams  X

8 Kjell Mellberg, S, via Teams X

9 Göran Gustafsson, SD, via Teams X
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