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Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 27 januari 2021 kl. 
13:30 – 14:48 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef, via Teams 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare, via Teams 
 Minna-Marina Jonsson, personalföreträdare, via Teams 
 Mattias Berggren, personalföreträdare, via Teams 
 
  
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
  
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 1-6 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Pär Edgren 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Mikael Lång                        
  
 
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-01-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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Ärendelista 2021-01-27 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 1 Val av nytt dataskyddsombud 2020/373 009  

§ 2 Granskning av införandet av GDPR 2020/361 007  

§ 3 Granskning av specialdestinerade 
statsbidrag 

2020/311 007  

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 5 Meddelande   

§ 6 Ändring av verksamhetsinformationer 
innan barn- och utbildningsnämnden 
våren 2021 

2020/327 600  

 Närvarolista   
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 1/2021 Dnr 2020/373 009  
 
Val av nytt dataskyddsombud 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Victoria Åberg till dataskyddsombud 
från och med 1 februari 2021. 
 
Samtidigt beslutas att Felicia Kurjenkallios nuvarande uppdrag som 
dataskyddsombud upphör från och med 1 februari 2021. 
 
Som barn- och utbildningsnämndens kontaktperson gällande 
personuppgiftsfrågor kvarstår nämndsekreterare Lena Carlsson. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. 
Eftersom alla myndigheter enligt dataskyddsförordningen är skyldiga att 
utse ett dataskyddsombud så måste ett nytt utses. Varje nämnd, styrelse och 
förbund är personuppgiftsansvariga och har därmed det yttersta ansvaret för 
att dataskyddsförordningen efterlevs. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd, styrelse och förbund i en kommun är 
personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i respektive 
förvaltning. Det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Som 
personuppgiftsansvarig har man det yttersta ansvaret över att 
dataskyddsförordningen efterlevs. En del i att efterleva 
dataskyddsförordningen för myndigheter och vissa andra organisationer är 
att utse ett dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets uppdrag är att kontrollera att dataskyddsförordningen 
följs inom organisationen, informera och ge råd, vara kontaktperson för 
Datainspektionen och vara kontaktperson för de registrerade. 
 
Nuvarande dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. 
Eftersom alla myndigheter enligt dataskyddsförordningen är skyldiga att 
utse ett dataskyddsombud så måste ett nytt utses. 
 
Förslag 
Förslag lämnas att utse administratör Victoria Åberg, kommunkansliet, som 
dataskyddsombud och entlediga administratör Felicia Kurjenkallio från och 
med 2021-02-01. Detta ska meddelas till Datainspektionen.  
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Notering 
Från 1 januari 2021 kommer Datainspektionen byta namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 2/2021 
Tjänsteskrivelse från Felicia Kurjenkallio, dataskyddsombud 
 
 
Skickas till 
Victoria Åberg, nytt dataskyddsombud 
Felicia Kurjenkallio, avgående dataskyddsombud 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
Anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 2/2021 Dnr 2020/361 007  
 
Granskning av införandet av GDPR 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom det samlade svaret samt 
föreslagna åtgärder gällande revisionens granskning av införandet av 
GDPR. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har överlämnat en granskning om införande av GDPR som de 
önskar ett samordnat svar på. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har överlämnat en granskning om införande 
av GDPR. De önskar ett samlat svar senast 28 februari 2021 men har efter 
samråd förståelse för att det kan ta längre tid för den demokratiska gången. 
Svaret översändes så snart förslag hanterats av berörda nämnder och 
kommunstyrelsen beslutat om ett samstämmigt svar. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) 
trädde i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-
förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-
direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft upphörde personuppgiftslagen 
(PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska personers 
integritet vid behandling av personuppgifter.  
 
Granskningen 
Revisorerna i Hultsfreds kommun har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen 
och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införandet av 
dataskyddsförordningen.  
 
Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna har vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införande av 
dataskyddsförordningen.  
 
Efter genomförd granskning har nu en övergripande revisionell bedömning 
lämnats: kommunstyrelsen och nämnderna har inte helt vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 
Bedömningen grundas på avstämningen av revisionsfrågorna. 
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Förslag till svar på de punkter som är delvis uppfyllda eller ej uppfyllt. 
 
Finns rutiner för anmälan av personuppgiftsincidenter? (delvis 
uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det finns en rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter, men att den skulle behöva implementeras 
tydligare för att få fullt genomslag. Den information som finns på 
kommunens webb-sida är i vissa delar motsägelsefull, till exempel 
avseende till vem/vilka som en personuppgiftsincident ska rapporteras. 
 
Förslag till svar: Kontaktpersonerna får i uppdrag att se till att 
verksamheterna informeras om det fortsatta arbetet med GDPR med extra 
tyngd på rapportering av personuppgiftsincidenter. Gemensam 
informationen tas fram av kommunkansliet.  
 
Riktlinjer för rutiner och beskrivningar kommer att tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Dessutom pågår arbete med att lösa hur barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska nå rutiner och blanketter på annat sätt så för tillfället är 
det hemsidan som gäller. Det kan då upplevas motsägelsefullt med en 
generell information och en riktad till barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen 
följs? (delvis uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att åtgärder vidtagits som syftar till att säkerställa att 
förordningen följs. Samtidigt kvarstår åtgärder som att ta fram en 
övergripande policy för dataskydd, definiera ansvar och roller för 
kontaktpersonerna, ta fram rutiner och riktlinjer för hur dokumentation av 
personuppgifter ska hållas uppdaterad, dokumentera konsekvensanalyser 
och riskanalyser för de säkerhetsåtgärder som vidtas samt att upprätta 
rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
 
Förslag till svar: 
GDPR och dataskyddslagen är lagar som vi har att följa. I dokumenten 
”Informationssäkerhetspolicy” och ”Riktlinjer för arbetet med 
informationssäkerhet” påtalas förordning och lag. Här skulle delen om 
GDPR ytterligare kunna förtydligas. Riktlinjer för rutin och beskrivningar 
för det praktiska arbetet inom GDPR tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? (ej uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det saknas rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
Det baserar vi på att det inte upprättats rutiner för att samla ”bevis” 
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samtidigt som det kvarstår att utföra konsekvensanalyser och riskanalyser 
för de säkerhetsåtgärder som vidtas. 
 
Förslag till svar: 
Detta bör då ingå i det dokument som kommunkansliet ska ta fram.  
 
Kommentarer i kursiv text till rekommendationerna  
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen/nämnderna att: 
• upprätta en övergripande policy för dataskydd som beskriver mål, 
styrning, 
organisation och ansvar för dataskyddsarbetet, till exempel vad gäller roller 
och ansvar för utsedda kontaktpersoner. För att avgränsningen mot 
dataskyddsombudets ansvar ska förtydligas, anser vi att kommunstyrelsen 
bör överväga att utse en av kontaktpersonerna som samordnare för arbetet 
med personuppgiftsfrågor. Idag finns policy för informationssäkerhet som 
inbegriper även GDPR. Kommunstyrelsen har idag en utsedd 
kontaktperson som har det övergripande ansvaret inom kommunstyrelsen. 
Övriga nämnder och bolag är egna personuppgiftsansvariga som har sina 
kontaktpersoner. 
 
• samordna rutinen för hantering av personuppgiftsincidenter och utse en 
eller flera personer som att ska se till att incidenter dokumenteras på rätt 
sätt, göra en bedömning om incidenten behöver anmälas och vid behov 
göra anmälan vilken enligt GDPR görs till Datainspektionen. 
Dataskyddsombudet ska alltid kontaktas vid personuppgiftsincident. 
Underlag för hantering tas fram i riktlinjerna som sammanställs av 
kommunkansliet. 
 
• inhämtade uppgifter om personuppgiftsbehandlingar struktureras i ett 
register, som hålls tillgängligt i elektronisk form. Varje 
personuppgiftsansvarig registrerar behandlingarna i Evolution. 
 
• rutiner och riktlinjer tas fram för hur dokumentationen av 
personuppgiftsbehandlingar hålls uppdaterad, till exempel genom 
regelbunden genomgång utifrån vilka behandlingar som tillkommit, 
förändrats eller avslutats. Rutin att följa upp årligen ligger idag på 
kontaktpersonen för respektive personuppgiftsansvarig. Samma rutin som 
fanns när det var personuppgiftslagen som gällde. 
 
• genomföra planerade konsekvensanalyser och därefter utföra analyser till 
exempel vad gäller riskanalyser för säkerhetsåtgärder.  
I de riktlinjer kommunkansliet tar fram tas med information om hur och 
vad som behöver göras konsekvensanalys på samt hur den ska gå till.   
 
• upprätta rutiner för att samla ”bevis” för att kunna visa att förordningen 
följs. Ingår i uppdraget om riktlinjer till kommunkansliet.    
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Samordnat svar       
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska 
lämna ett gemensamt svar till revisorerna.  
 
Förslag till gemensamt svar har sammanställts av kommunkansliet och 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 3/2021 
Granskning av införande av GDPR – missiv och rapport  
Förslag till samordnat svar 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___ 
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BUN § 3/2021 Dnr 2020/311 007  
 
Granskning av specialdestinerade statsbidrag 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom svaret gällande 
revisionens granskning av specialdestinerade statsbidrag. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har överlämnat en granskning av specialdestinerade statsbidrag 
som de önskar ett svar på. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har överlämnat en granskning av 
specialdestinerade statsbidrag. De önskar ett svar från barn- och 
utbildningsnämnden avseende påpekade brister senast 31 januari 2021 med 
en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
rapporten. 
 
Bakgrund 
Kommunerna tilldelas möjlighet att söka flera olika typer av riktade 
statsbidrag. Det ekonomiska beroendet av riktade statsbidrag medför en 
risk om något av statsbidragen försvinner.  
 
Granskningen 
Revisorerna har utifrån genomförd riskanalys beslutat om att genomföra en 
granskning gällande den interna kontrollen avseende stadsbidrag.  
Granskningen syftar till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer att den interna kontrollen för hantering av statsbidrag är 
tillräcklig. 
 
Efter genomförd granskning har nu en övergripande revisionell bedömning 
lämnats: Revisionen bedömer att barn- och utbildningsnämnden i allt 
väsentligt säkerställer att den interna kontrollen för hantering av statsbidrag 
är tillräcklig. 
 
Revisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att med hänsyn 
till de specialdestinerade statsbidragens totala omfattning för verksamheten 
begära en riskanalys som visar vilken beredskap som finns att på kort sikt 
hantera en avveckling av de kostnader som är kopplade till de dessa 
statsbidrag.  
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Förslag till svar på de punkter som är delvis uppfyllda: 
 
Har nämnden beslutat om ny verksamhet som finansieras vid 
specialdestinerade statsbidrag?  
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte beslutar om ny eller 
utökad verksamhet som finansieras av statsbidrag. Det grundar vi på att 
det inte sker någon behandling i nämnden av resursfördelningen. Vi 
noterar däremot att nämnden får meddelande om bidragen när Skolverket 
har tagit beslut. Vi anser att nämnden på ett tydligare sätt bör ta ställning 
till bidrag som riskerar att permanenta verksamhet.  
 
Förslag till svar: Om en ny verksamhet ska startas och finansieras med 
statsbidrag lyfts ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut innan 
verksamheten startar.  
 
De flesta riktade statsbidrag fortsätter år efter år och insatserna kan 
upplevas som att de permanentas i verksamheten. För att minimera risken 
för att statsbidragen ska permanentas i verksamheten tas beslut av 
förvaltningschef varje år om fortsättning eller avveckling av en insats efter 
att Skolverket har fattat beslut om beviljat statsbidrag eller ej. Barn- och 
utbildningsnämnden informeras när statsbidrag beviljas samt för vilka 
insatser och när statsbidrag upphör och ska avvecklas. 
 
Om ett statsbidrag upphör finns en avvecklingsplan som innebär att 
insatsen avvecklas och personal som arbetar med statsbidragets insatser 
återgår till sina ordinarie tjänster. Vikariaten upphör i och med att ordinarie 
personal återgår till sin tjänst.  
 
Finns tillförlitliga och säkra rutiner för uppföljning och rapportering 
av använt bidrag?  
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det delvis finns tillförlitliga rutiner för uppföljning och 
rapportering av använt bidrag. Inom nämndens förvaltning ingår de 
specialdestinerade bidragen i den ordinarie processen för uppföljning av 
verksamhet och ekonomi inom förvaltningen och till nämnden. Vi anser 
dock att redovisningen av de specialdestinerade statsbidragens påverkan 
på nämndens ekonomi och verksamhet bör förtydligas.  
 
Förslag till svar: Rutinerna är tydliga för de riktade statsbidragen. 
Rutinerna hur statsbidragen ska följas upp och redovisas är fastställda av 
Skolverket och Hultsfreds kommun följer dem. Det finns en samlad sida på 
Skolverket med datum för när ansökan, rekvirering samt redovisning av 
statsbidrag ska göras för olika bidrag. Samtliga redovisningar görs på 
Skolverkets sida. 
 
De riktade statsbidragens påverkan på nämndens ekonomi och verksamhet 
är av stor betydande del. Det medför att snabba beslut och förändringar 
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måste göras om ett statsbidrag förändras i storlek eller upphör helt.  
 
Varje riktat statsbidragen är kopplat till ett projektnummer med 
framskrivna insatser i ansökan som ska utföras. Personal som arbetar med 
insatsen är kopplade till projektnumret för att få en tydlighet i vilka insatser 
som ska utföras. Varje år finns mellan 20 till 25 olika statsbidrag med flera 
olika insatser på varje statsbidrag inom barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslut om fortsättning eller avveckling av en insats tas varje år efter 
Skolverkets beslut om beviljat statsbidrag. Om ett statsbidrag upphör finns 
en avvecklingsplan som innebär att insatsen avvecklas och personal som 
arbetar med statsbidragets insats återgår till sin ordinarie tjänst. Vikariatet 
upphör i och med att ordinarie personal återgår till sin tjänst.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 4/2021 
Granskning av specialdestinerade statsbidrag – missiv och rapport  
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars med förslag till svar 
 
 
Skickas till 
Kommunens revisorer 
 
___ 
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BUN § 4/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-01-18 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-01-18 
 
Rektor Andreas Ekberg – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 9.9 Plan för utbildning introduktionsprogrammet, 1 st. 
 
Verksamhetschef Emma Roos Simonsson – 2021-01-18 
Punkt 11.9 Anställning, 1 st. 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2021-01-18 
Punkt 9.4 Bidrag till elev i fristående gymnasieskola, 11 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
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Rektor Johanna Ulvenhag – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2021-01-18 
Punkt 10.2 Mottagande av elev på grundvux. 5 st.  
Punkt 10.3 Yttrande gymnasievux. i annan kommun, 1 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymnasievux. 4 st.  
 
Rektor Louise Andersson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 12 st.  
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
  
Rektor Marie Karlsson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-01-18 
Punkt 1.10 Beslut överklaga beslut som gått kommunen mot, 1 st. 
Punkt 1.12 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 2 st. 
Punkt 6.8 Bidrag till elev i fristående skola och fritidshem, 1 st. 
 
Rektor Matilda Kahn – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift fritidshem, 2 st. 
 
Biträdande rektor Mikael Karlsson – 2021-01-18 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-01-18 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 4 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 tillfällig stängning av gymnasiesärskolan med anledning 
av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 
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 Beslut om distansundervisning vid Hultsfred Lärcenter med 
anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-01-18 
Rapport delegationsbeslut 2021-01-18 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 5/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020. 
Hultsfreds kommun beviljas 303 936 kronor för HT 2020.  
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2020/2021. Hultsfreds kommun beviljas 1 311 725 kronor 
för HT 2020, pott 1 och 2.  
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2020/2021. Hultsfreds kommun beviljas 
1 643 544 kronor för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31.  
Beslut: Statsbidrag för lärcentrum för 2021. Skolverket beviljar 
delvis ansökan. Beviljas för projekten: Digital vägledning 600 000 
kronor och Digitala stödfunktioner 710 750 kronor.  
Beslut om bidragsramar för statsbidrag för bättre språkutveckling i 
förskolan 2021. 
Beslut om bidragsramar för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 
2021. 
 

2. Skolinspektionen 
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av svenska som 
andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
vid Hultsfreds vuxenutbildning. Skolinspektionen avslutar därmed 
granskningen.  
 

3. Kommunfullmäktige 
2020-06-22, § 65/2020: Policy för hållbar utveckling 
2020-12-14  § 123/2020: Komplettering till beslut om taxa för 
musikskolan 2021 gällande elever folkbokförda i annan kommun 
2020-12-14, § 125 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.  

 
4. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Balanslista på nämndens aktuella, ej avslutade ärenden 2021-01-18. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2020-12-08 – 2021-01-18 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 – 2021-01-18 

 
5. Hultsfreds lärcenter 

Slutrapport till länsstyrelserna gällande § 37a-medel. Insatser för att 
stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter.
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 6/2021 Dnr 2020/327 600  
 
Ändring av verksamhetsinformationer innan 
barn- och utbildningsnämnden våren 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra upplägget för 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsinformation på förmiddagarna innan 
nämnd till följande:  
 
17 februari förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  
10 mars grundskola F-6 och fritidshem 
21 april grundskola 7-9, gymnasieskola och Lärcenter. 
 
Sammanfattning 
Förändring av upplägget för kvalitetsredovisningar och 
verksamhetsinformation på förmiddagarna innan nämnd under våren 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-11, § 76/2020, om 
sammanträdestider år 2021 för barn- och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott. Det planerades för tre tillfällen med kvalitetsredovisning och 
verksamhetsinformation på förmiddagarna innan nämnd enligt följande:  
 
17 februari förskola 
10 mars grundskola F-6 inklusive grundsärskolan F-6 och fritidshem 
21 april grundskola 7-9, grundsärskola 7-9, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt Lärcenter.  
 
Förvaltningsledningen föreslår en ändring av upplägget till följande:  
 
17 februari förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  
10 mars grundskola F-6 och fritidshem 
21 april grundskola 7-9, gymnasieskola och Lärcenter. 
 
 
Skickas till 
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i BUN 
Skolledarna 
 
___ 
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Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C
Gunilla Aronsson, 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
 Lena Persson, S, via 
Teams X

8 Kjell Mellberg, S, via Teams X

9 Göran Gustafsson, SD, via Teams X
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