
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-17 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 17 februari 2021 kl. 
13:30 – 16:40 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef *  
 Lena Carlsson, nämndsekreterare * 
 Minna- Maria Jonsson, personalföreträdare * 
 Mattias Berggren, personalföreträdare * 
 Tina Bågenhammar, rektor Nya Centralskolan i Virserum § 7 * 
 Frida Kullberg, rektor Nya Centralskolan i Virserum § 7 * 
 Anncharlott Franzon, controller § 12 * 
 Frida Grännö § 14 * 
 
 * Deltog på distans via Teams 
  
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 7-16 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-02-17 
 
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 2021-02-17 

Val av protokolljusterare 

§ 7 Betygsstatistik höstterminen 2020 2021/28 609 

§ 8 Delvis fjärrundervisning vid med 
anledning av det nya coronaviruset och 
sjukdomen covid-19 1 mars till 12 
mars 2021 

2021/44 619 

§ 9 Inkomna synpunkter 2020 2021/29 609 

§ 10 Namnbyte på Venhaga förskola i
Målilla till Målilla förskola 

2021/23 714 

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

2021/38 619 

§ 12 Barn- och utbildningsnämndens
bokslut 2020 

2021/21 042 

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut

§ 14 Sjukskrivningsstatistik 2020 2021/30 026 

§ 15 Uppföljning av gymnasieprogram -
Nedläggning av hotell- och 
turismprogrammet vid Hultsfreds 
gymnasium 

2021/43 612 

§ 16 Meddelande

Närvarolista 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 7/2021 Dnr 2021/28 609  
 
Betygsstatistik höstterminen 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av betygsstatistik för höstterminen 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en rapport om betygsstatistiken efter varje höst- och vårtermin. En 
analys ska presenteras på nämnden. Även Nya Centralskolan i Virserum 
AB ska lämna rapporter när det gäller betygsstatistik.  
 
Rektorerna Tina Bågenhammar och Frida Kullberg från Nya Centralskolan 
i Virserum AB redogör för deras betygsstatistik och deras 
utvecklingsområden. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för betygsstatistiken för 
kommunens skolor samt en analys av resultaten. 
 
Beslutsunderlag 
Betygsstatistik för Nya Centralskolan i Virserum AB 
Betygsstatistik kommunen grundskolor höstterminen 2020 
 
___ 
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BUN § 8/2021 Dnr 2021/44 619  
 
Delvis fjärrundervisning vid med anledning av 
det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 
1 mars till 12 mars 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Albäcksskolan utifrån 
regeringens förordning (SFS 2020:115) att öppna regelverket för alla 
huvudmän i Sverige att vidta åtgärder för att motverka smittspridning av 
det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 fortsätter bedriva delvis 
fjärrundervisning under perioden 1 mars till och med 12 mars 2021, där en 
årskurs har fjärrundervisning och övriga årskurser är på plats enligt 
följande schema: 
 
Sammanfattning 
Beslut om att Albäcksskolan ska bedriva delvis fjärrundervisning under 
perioden 1 mars till och med 12 mars 2021. 
 
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). 
 
Regeringen beslutade den 8 januari 2021 om en ändring i förordningen SFS 
2020:115 för högstadier för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i 
kollektivtrafiken. Ändringen innebär att huvudmannen för en grundskola 
som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller 
distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler 
eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer 
som avser sjukdomen covid-19.  
 
Tidigare beslut 
Albäcksskolan övergick helt till fjärrundervisning under perioden 14-18 
december 2020 på grund av det höga smittspridningsläget i kommunen och 
på skolan. 
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Inför uppstart av vårterminen 2021 fattade huvudmannen ett nytt beslut om 
fjärrundervisning för Albäcksskolan efter samråd med smittskyddsläkaren 
på Region Kalmar. Beslutet om fjärrundervisning gällde under perioden 8-
24 januari. Smittskyddsläkaren motiverade den rekommenderade åtgärden 
med det ansträngda smittläget i länet.  
 
Förslag till nytt beslut 
Albäcksskolan fortsätter bedriva delvis fjärrundervisning under perioden 1 
mars till och med den 12 mars där en årskurs i taget har fjärrundervisning 
och övriga årskurser har undervisning på plats enligt följande schema: 
 
 

Vecka: Datum: Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Vecka 9 1-5 mars Fjärrundervisning Undervisning på 

skolan 
Undervisning 
på skolan 

Vecka 
10 

8-12 mars Undervisning på 
skolan 

Fjärrundervisning Undervisning 
på skolan 

 
Från och med måndagen den 15 mars 2021 bedrivs all undervisning på 
plats under förutsättning att smittspridningsläget i kommunen tillåter det. 
 
Grundsärskolan årskurs 7-9 har undervisning på skolan under hela 
perioden. 
 
Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-02-17 
 
Skickas till 
Rektorerna på Albäcksskolan 
 
___ 
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BUN § 9/2021 Dnr 2021/29 609  
 
Inkomna synpunkter 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Rapport om inkomna synpunkter 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en rapport om inkomna synpunkter 2020. Även Nya Centralskolan i 
Virserum AB ska lämna rapporter om inkomna synpunkter.  
 
Rektor Tina Bågenhammar från Nya Centralskolan i Virserum AB redogör 
för deras inkomna synpunkt. Prolympias VD Mattias Fejes har framfört att 
allt det som står i dessa dokument (rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden) ser vi inte vara en del i kommunens rätt till insyn. 
Därav kommer det behövas lite mer motivering från Hultsfreds kommun 
vari detta är del i att uppfylla uppdraget enligt tidigare nämnda delar i 
skollagen. 
 
Nämndsekreterare Lena Carlsson redogör för inkomna synpunkter gällande 
kommunens skolverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter 2020 
 
___ 
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BUN § 10/2021 Dnr 2021/23 714  
 
Namnbyte på Venhaga förskola i Målilla till 
Målilla förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att namnet på Venhaga förskola i 
Målilla ändras till Målilla förskola från och med 2021-07-01.  
 
Sammanfattning 
Namnbyte på Venhaga förskola i Målilla till Målilla förskola. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16, § 90/2020, att byta 
namn på Venhagskolan i Målilla till Målilla skola. 
 
Venhaga förskola och Målilla skola har ett nära samarbete. Bland annat får 
de en gemensam matsal efter ombyggnationen. Venhaga förskola vill byta 
namn till Målilla förskola för att visa på kopplingen till Målilla skola. 
Förskolan är en del av den nystart som skolan får när grundsärskolan 
årskurs 1-6 får permanenta skollokaler i Målilla.  
 
Namnet Målilla förskola är tydligare och visar på var förskolan ligger. Ett 
namnbyte gör att förskolan undviker att förväxlas med att ligga i Vena.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 8/2020 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2021-02-01 
 
Skickas till 
Johanna Ulvenhag, rektor 
 
___ 
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BUN § 11/2021 Dnr 2021/38 619  
 
Beslut om distansundervisning vid Hultsfred 
Lärcenter med anledning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utifrån förordning (HSLF-FS 
2020:12) allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta för att motverka 
spridning av sjukdomen covid-19 att vuxenutbildningen vid Hultsfred 
Lärcenter fortsätter bedriva distansundervisning under perioden 1 mars till 
och med 1 april 2021. Undervisning där det ingår praktiska moment eller 
arbetsplatsförlagt lärande kan i vissa fall vara undantaget. Andra 
anpassningar utifrån elevgrupp kan ske vid särskilda behov 
 
Sammanfattning 
Beslut om att vuxenutbildningen vid Hultsfreds Lärcenter ska bedrivas som 
distansundervisning i de delar det är lämpligt. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av den rådande corona-pandemin och sjukdomen covid-19 och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vuxenutbildningen ska 
bedrivas på distansundervisning har undervisning på plats inte skett sedan 
12 november 2020.  
 
Utbildningar för vuxna  
Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder utbildningar 
för vuxna bör, förutom vad som gäller för arbetsplatser, erbjuda 
distansundervisning när det är möjligt och när verksamhetsansvarig 
bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas eller studenternas behov. 
(HSLF-FS 2020:12) 
Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal 
vuxenutbildning som omfattas av skollagen (2010:800). 
 
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 kan i vissa fall undantas. Även 
andra anpassningar utifrån elevgrupp kan ske vid särskilda behov. 
 
Elever inom vuxenutbildningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna 

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-17 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

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. 
 
Utifrån den rådande corona-pandemin och sjukdomen covid-19 och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutas att vuxenutbildningen 
vid Hultsfreds Lärcenter fortsätter att bedriva distansundervisning till och 
med den 1 april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-02-10 
 
Skickas till 
Aina Kalle, rektor 
Linda Ungsäter, rektor 
 
___
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BUN § 12/2021 Dnr 2021/21 042  
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2020 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har upprättat bokslut 2020 för barn- och  
utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens nettoavvikelse från 
budget uppgår till -10 709,9 tkr, vilket betyder att -3,24 procent av budget 
har använts. Budgetavvikelsen för investeringsbudgeten uppgår till -12,7 
tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 6/2021 
Sammanställning av barn- och utbildningsnämndens bokslut 2020  
Kommentarer till budgetavvikelser 2020 i barn- och utbildningsnämndens 
driftbudget 2020 
Kommentarer till budgetavvikelser i barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2020 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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BUN § 13/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-02-08 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-02-08 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola på grund av obetalda fordringar, 1 st.  
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st.  
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-02-08 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola på grund av obetalda fordringar, 1 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2021-02-08 
Punkt 10.2 Mottagande av elev på grundvux. 1 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymnasievux. 4 st.  
 
Rektor Louise Andersson – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
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Rektor Marie Karlsson – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-02-08 
Punkt 1.10 Beslut överklaga beslut som gått kommunen mot, 1 st. 
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan förskola i annan kommun, 1 st.  
Punkt 6.6 Uttrande om skolgång och fritidshem i annan kommun, 1 st. 
 
Rektor Matilda Kahn – 2021-02-08 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-02-08 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 2 st. 

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

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

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-02-08 
Rapport delegationsbeslut 2021-02-08 
 
___ 
 
 
 
 

12



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-17 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 14/2021 Dnr 2021/30 026  
 
Sjukskrivningsstatistik 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Presentation av statistik gällande sjukfrånvaro inom nämndens 
verksamheter under år 2020, 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2021 
så ska statistik för sjukskrivningar 2020 presenteras för nämnden i februari.  
 
HR-konsult Frida Grännö har sammanställt statistiken för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen avser frisk- och 
sjukfrånvaro 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för 2020 
 
___
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BUN § 15/2021 Dnr 2021/43 612 

Uppföljning av gymnasieprogram - 
Nedläggning av hotell- och 
turismprogrammet vid Hultsfreds 
gymnasium 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga ned hotell- och 
turismprogrammet vid Hultsfreds gymnasium. Beslutet innebär att inget 
nytt intag görs inför höstterminen 2021 och att en avveckling sker succesivt 
när eleverna som går programmet avslutar sina gymnasiestudier. 

Sammanfattning 
Beslut om att lägga ned hotell- och turismprogrammet vid Hultsfreds 
gymnasium. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare förändringar av gymnasieprogram på Hultsfreds gymnasium: 
Hultsfreds gymnasium har utökat antalet program och inriktningar de 
senaste åren för att kunna erbjuda alternativ utifrån elevernas önskemål och 
utifrån näringslivets behov av arbetskraft. Exempel på tidigare utökningar 
utifrån elevernas önskemål och näringslivets behov är: 

- Ökat antal platser på fordon- och transportprogrammet 
- Estetiska programmet, E-sport 
- Industritekniska programmet, 3D-teknik och modern produktion 
- Inriktning automation på el- och energiprogrammet 

Hultsfreds gymnasium erbjuder följande högskoleförberedande 
program: 
Naturvetenskapsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Ekonomiprogrammet 
Estetiska programmet, e-sport 

Hultsfreds gymnasium erbjuder följande yrkesförberedande program: 
Barn- och fritidsprogrammet 
El- och energiprogrammet 
Fordons- och transportprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet 
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Vård- och omsorgsprogrammet 
Industritekniska programmet 
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling 
 
Hultsfreds gymnasium erbjuder följande IM-program: 
Språkintroduktion 
Individuellt alternativ 
Programinriktat val 
yrkesintroduktion 
 
Gymnasiesärskolan på Hultsfreds gymnasium erbjuder följande 
program: 
Programmet för fordonsvård och godshantering 
Programmet för hotell, restaurang och bageri 
Individuella program 
 
Hultsfreds gymnasium erbjuder idag 671 studieplatser på de nationella 
programmen. Utöver dessa anpassas antalet platser på IM-programmen och 
gymnasiesärskolan utifrån behov.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån en analys av elevantal på 
olika gymnasieprogram på Hultsfreds gymnasium tagit fram förslag på 
nedläggning av ett gymnasieprogram för att anpassa antalet studieplatser 
utifrån elevantalet i kommunen de kommande åren. Förslaget är även en 
åtgärd för att minska det ekonomiska underskottet. 
 
Hotell- och turismprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom 
hotell-, konferens- och turismnäringen. 
 
Hotell- och turismprogrammet har två inriktningar varav den ena erbjuds på 
Hultsfreds gymnasium, inriktningen turism och resor. 
 
Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, 
hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman från och med 1 
juli 2021. Programmet blir då utan inriktningar.  
 
Antal elever senaste läsåren 
Antalet elever som har sökt hotell- och turismprogrammet har varit lågt de 
senaste läsåren. Det preliminära söket inför höstterminen 2021 till 
gymnasierna i samverkansområdet är nu sammanställt och visar på endast 
tre förstahandssökanden till hotell- och turismprogrammet varav två av 
eleverna kommer från annan kommun. 
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Antal behöriga elever på hotell- och turismprogrammet senaste 
läsåren: 

Läsår: 21/22 20/21 19/20 18/19 
Totalt antal elever: 3 (prel.) 8 8 3 
Varav behöriga elever: 2 (prel.) 4 4 3 

 
 
Redovisning av elevernas hemkommun: 

Läsår: 21/22 20/21 19/20 18/19 
Från Hultsfreds 
kommun: 

1 3 7 3 

Från annan 
kommun: 

2 5 1 0 

Vimmerby  1   
Västervik  2 1  
Oskarshamn 2 2   

 
 
Barnperspektivet 
Utbudet av olika utbildningar och antal platser är fortfarande stort och de 
flesta eleverna som är behöriga kan erbjudas sitt förstahandsval. 
 
Forskning visar att de elever som får sitt förstahandsval tillgodosett i högre 
utsträckning fullföljer sina gymnasiestudier. Ett brett och stort utbud av 
utbildningsplatser ökar förutsättningarna för att tillgodose en hög andel av 
elevernas förstahandsval. 
 
Utifrån ett lågt antal sökanden under de senaste läsåren föreslås att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att lägga ned hotell- och 
turismprogrammet vid Hultsfreds gymnasium. Beslutet innebär att inget 
nytt intag görs inför höstterminen 2021 och att en avveckling sker succesivt 
när eleverna som går programmet avslutar sina gymnasiestudier. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-02-17 
 
 
Skickas till 
Rektorer Hultsfreds gymnasium 
Controller Anncharlott Franzon 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-17 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 16/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”. Hultsfreds kommun får 1 297 722 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 201/2020. 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.  
 

2. Skolinspektionen 
Beslut: Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan 
till Hultsfreds kommun. Ärendet avslutas.  
Informations till huvudman: Tillsyn av grund- och 
gymnasieskolor i Hultsfreds kommun våren 2021. 
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Venhagskolan 
 

3. Skolväsendets överklagandenämnd 
Beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet gällande 
mottagande till kommunal vuxenutbildning.  

 
4. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-01-19 – 2021-02-08 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 – 2021-02-08 

 
___ 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
 2021-02-17

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C * X

2 Elisabeth Löfkvist, C * X

3 Maria Österberg, C * X

4 Annica Eek, KD
Anders Elgenmark, KD * 
§§7-11 X

5 Pär Edgren, M, * X

6 Mikael Lång, S, * X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S *  X

8 Kjell Mellberg, S, * X

9 Göran Gustafsson, SD, * X

* Deltog på distans via Teams
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