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Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 10 mars 2021 kl. 14:30 
– 16:50 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef * Aina Kalle, rektor § 17 * 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare *  Andreas Ekberg, rektor § 17* 
 Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare *  
 Mattias Berggren, personalföreträdare § 17 * 
 Anders Kindström, skolskjutssamordnare § 18 * 
 Emma Roos Simonsson, verksamhetschef §§ 21-22 * 
  
 * Deltog på distans via Teams 
 
 Detta protokoll har justerats digitalt  
 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 17-22 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-03-10 
 
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 2021-03-10 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 17 Rapport om privata utförare 2021/12 609  

§ 18 Ändrad hänvisningsskola för elever 
från Virserum 

2021/51 623  

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 20 Meddelande   

§ 21 Ny förskola i Hultsfreds tätort - 
Avvecklingsplan för enheter när nya 
förskolan står klar 

2017/31 290  

§ 22 Förändringar av sommarstängning på 
ytterförskolorna 2021 

2021/58 710  

 Närvarolista   
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 17/2021 Dnr 2021/12 609  
 
Rapport om privata utförare 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. Varje nämnd 
ska ha en plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Rapport om privata utförare inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. 
Kommunfullmäktige har utifrån kommunallagens krav antagit ett program 
med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.  
 
Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. Varje nämnd ska ha en plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-10-21, § 67/2020, att anta planen för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en rapport om vilka privata utförare nämnden har, budget och 
ekonomisk uppföljning, mål och nyckeltal, verksamhet, synpunkter och 
klagomål, avtalsuppföljning, medborgarfokus, säkerhetsfrågor och 
eventuellt andra särskilda granskningsområden. Innehållet i uppföljningen 
framgår i barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar rektorerna Aina Kalle och Andreas 
Ekberg för de privata utförare som finns inom nämndens verksamheter.  
Hultsfred Lärcenter har avtal med MOA gällande distansutbildning med 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare 
på C- och D-nivå. Hultsfreds gymnasium har avtal med SYAB gällande 
utbildning inom fordons- och transportprogrammet.  
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Beslutsunderlag 
Rapport privat utförare - MOA 2019-2020 
Privata utförare på gymnasiet 
 
___
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 18/2021 Dnr 2021/51 623  
 
Ändrad hänvisningsskola för elever från 
Virserum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra hänvisningsskola för 
elever från Virserum till Venhagskolan i Målilla från och med höstterminen 
2021. 
 
Sammanfattning 
Antalet elever från Virserum på Emådalskolan i Mörlunda har minskat. För 
att kunna förkorta skolresan föreslås att ändra hänvisningsskola för elever 
från Virserum till Venhagskolan i Målilla från och med höstterminen 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund och tidigare beslut 
Elevantalet i Virserum ökade under 2016 och 2017 och friskolan Nya 
Centralskolan i Virserum AB hade inte längre möjlighet att ta emot elever i 
årskurserna 1-6 som bodde i Virserum. Den kommunala anvisningsskolan 
för Virserum var då Järnforsens skola. Järnforsens skola var också full och 
har inte kapacitet lokalmässigt att klara snabba omställningar i elevantal. 
 
I november 2017 var det 26 elever som saknar skoltillhörighet i Virserum 
och behövde akut en skolplacering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden § 126/2017 beslutade att ändra 
hänvisningsskola med start vårterminen 2018 så att elever boende i 
Virserum hade Emådalskolan i Mörlunda som hänvisningsskola. 
Emådalskolan i Mörlunda hade utrymme att ta emot fler elever. 
Kapaciteten på Emådalskolan uppskattades till att kunna öka med upp till 
50 elever vid behov om inflyttningen skulle fortgå i Virserum. 
 
För att kunna lösa skolskjuts för elever från Virserum till Emådalskolan i 
Mörlunda beslutade barn- och utbildningsnämnden att en skolbuss skulle 
sättas in på den berörda sträckan eftersom det inte fanns någon ordinarie 
skolskjuts mellan orterna tidigare. 
 
Nuläge  
Migrationsverket har avvecklat sitt asylboende i Virserum fram till den 
sista januari 2021 och elevantalet har minskat på friskolan Nya 
Centralskolan i Virserum AB. Friskolan har under höstterminen 2020 tagit 
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in fler elever boende i Virserum när möjligheten att erbjuda plats har varit 
möjlig för skolan. 
 
Det innebär att nu i början av mars 2021 är det endast tre elever kvar på 
Emådalskolan i Mörlunda som är från Virserum och det behov som fanns 
under 2017 och 2018 har upphört.  
 
Förslag till ändrad hänvisningskola inför höstterminen 2021 för Virserums 
upptagningsområde är Venhagskolan i Målilla. Venhagskolan byggs ut och 
är klar inför höstterminen 2021. Det innebär att skolan har den flexibla 
kapacitet som behövs som hänvisningsskola utifrån att det är oklart inför 
varje läsår hur många elever som erbjuds plats på friskolan i Virserum och 
hur många elever som väljer en kommunal skola. Vårdnadshavarna ska 
alltid ha möjlighet att välja en kommunal hänvisningsskola om så önskas.  
 
Invånarantalet i Virserum och antalet barn i Virserum har varierat stort 
under de senaste åren och hänvisningsskolan måste klara av en sådan 
förändring även framöver vilket gör att Venhagskolan i Målilla är ett bra 
alternativ. 
 
Barnperspektivet 
Utifrån barnperspektivet blir skolresan förbättrad för elever från Virserum 
genom att den tidsmässigt blir betydligt kortare till och från Venhagskolan 
jämfört med dagens resor till Emådalskolan i Mörlunda. Skolbussen från 
Virserum idag stannar även i Målilla och åker sedan via Rosenfors innan 
den är framme vid Emådalskolan i Mörlunda. Det innebär att både sträckan 
och tiden för skolresan förkortas genom att ändra hänvisningskola till 
Venhagskolan i Målilla.  

Skollagen 2010:800 - Skolskjuts i hemkommunen 
Enligt skollagen 2010:800, 10 kap Grundskolan, 32 § har elever i 
grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

 
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än 
den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan 
kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna 
skolskjuts i dessa fall. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 10/2021 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-03-03 
Karta över nuvarande upptagningsområden 2021-03-03 
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Skickas till 
Anders Kindström, skolskjutssamordnare 
 
___ 
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BUN § 19/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.  
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-03-01 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-03-01 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st.  
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-03-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
Punkt 4.5 Avstängnings från fritidshem på grund av obetald fordring, 1 st.  
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Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-03-01 
Punkt 1.10 Beslut överklaga beslut som gått kommunen mot, 4 st. 
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-03-01 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 2 st. 

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

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

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-01 
Rapport delegationsbeslut 2021-03-01 
 
___
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BUN § 20/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande. 

 
2. Skolinspektionen 

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Venhagskolan. 
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Venhagskolan. 

 
3. Migrationsverket 

Ändring av beslut: Statlig ersättning för extra eller extraordinära 
kostnader för utbildning. Yrkad ersättning beviljas med 51 461 
kronor. 
Ändring av beslut: Statlig ersättning för extra eller extraordinära 
kostnader för utbildning. Yrkad ersättning beviljas med 53 443 
kronor. 
 

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om återbetalning: Kommunen ska återbetala kvarvarande 
medel 60 057 kronor. 
 

5. Kommunfullmäktige 
2021-02-08, § 5/2021: Svar på motion från Lennart Beijer och 
Rickard Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö vid 
Albäcksskolan. 
2021-02-08, § 9/2021: Flytt av uppdraget som 
bredbandssamordnare samt uppdraget av vara utförarorganisation 
för skolskjutssamordning.  
2021-02-08, § 15/2021: Mål och budget 2022 – Ramar.  

 
6. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Ansökan: Statsbidrag för papperslösa barn VT 2021. 
Rekvisition: Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2021. 
Ansökan: Statsbidrag för läxhjälp 2021. 
Ansökan: Statsiddrag för omsorg under kvällar, nätter och helger 
2021. 
Ansökan: Statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik VT 
2021.  
Ansökan: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021.  
Ansökan: Statsbidrag för elevhälsa 2021.  
Rekvisition: Statsbidrag för likvärdig skola 2021. 
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Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-02-09 – 2021-03-01 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01 – 2021-03-01 
 

            ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-10 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 21/2021 Dnr 2017/31 290  
 
Ny förskola i Hultsfreds tätort - 
Avvecklingsplan för enheter när nya förskolan 
står klar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckling av enheter när nya 
förskolan i tätorten står klar görs enligt alternativ 3 i framtagen 
avvecklingsplan. Det innebär avveckling av hela Stålhagens förskola, hela 
Oredans förskola och en avdelning på Råsebäcks förskola. Även barn från 
kö till plats i förskola i tätorten tas in på nya förskolan. 
 
Sammanfattning 
En ny förskola i Hultsfreds tätort har projekterats. Byggnationen har 
påbörjats och beräknas vara klar i januari 2022. Den kommer rymma drygt 
200 platser när det är fullbelagt. En plan för avveckling av enheter har 
tagits fram med fyra olika alternativ.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25, § 42/2018, beslutade om att 
projektera för en ny förskola i Hultsfreds tätort. Den nya förskolan i 
tätorten skulle projekteras för 250 barn. I detta beslut föreslog barn- och 
utbildningsnämnden att Oredans förskola samt delar av Stålhagens förskola 
avvecklas när den nya förskolan står klar. Beslutet grundades utifrån en 
avvecklingsplan som skulle göras och gjordes av kommunens 
förskolechefer. 
 
Utredningen visar att avveckling ska ske på Stålhagens förskola och 
Oredans förskola. På Stålhagens förskola skulle Granitvägen 15 och 
Granitvägen 25 avvecklas. Granitvägen 15 bestod av 6 avdelningar med 
totalt 82 platser. Granitvägen 25 bestod av en avdelning med totalt 18 
platser. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 217/2018, beslutade att 
antalet platser på Växthuset skulle minskas till 190 platser från 250 platser.  
 
När Växthuset står klart i januari 2022 kommer det rymma drygt 200 
platser när det är fullbelagt. 
 
En avvecklingsplan för enheter när förskolan Växthuset står klar är 
framtagen. Den innehåller fyra olika alternativ.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 11/2021 
Avvecklingsplan för enheter när nya förskolan står klar 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan 
 
___ 
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BUN § 22/2021 Dnr 2021/58 710  
 
Förändringar av sommarstängning på 
ytterförskolorna 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sommaren 2021 görs en 
förändring kring sommarstängningen på ytterförskolorna i Hultsfreds 
kommun. Det gäller endast 2021 på grund av ombyggnationer.  
 
Ekbackens förskola har stängt v. 28-31 och barnen erbjuds förskola på 
öppen enhet i tätorten. 
Silverliljans förskola har stängt v. 29-31 och barnen erbjuds förskola på 
öppen enhet i tätort.  
Venhaga, Furuängens och Björkens förskolor har stängt vecka 29-31 
och barnen erbjuds förskola på Evahagens förskola i Virserum som har 
öppet samtliga veckor.  
 
Sammanfattning 
Förändring av sommarstängning 2021 på ytterförskolorna i kommunen.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-16, § 44/2015, att från 
och med sommaren 2015 och tills vidare ha öppet en enhet i tätort 
(varierande vilken enhet) v. 28-31 och Venhaga förskola v. 29-31 för 
samtliga barn från Målilla, Mörlunda, Virserum och Järnforsen.  
 
Ekbacken förskola 
På Vena skola byggs ventilationen om. Från 1 juni och till skolan startar 
igen i augusti är det inte möjligt att använda kök och matsal i skolan. Det 
påverkar även förskolans matsituation. Förskolan har därför fått frågan från 
serviceenheten om det finns möjlighet att ha förskoleverksamheten stängd 
v. 28-31 i år, för att kunna underlätta för serviceenheten. 
 
Venhaga förskola 
I Målilla pågår byggnationen runt ny särskola och nytt kök/matsal som ska 
vara klart till sommaren 2021. I byggmöten har det framkommit att under 
v. 21-34 kommer arbetet att fortsätta med att förskolans lokaler byggs om i 
anslutningen till den nya matsalen samt att den gamla köks- och 
matsalsdelen byggs om inne på förskolan. Enligt byggledare vore det 
önskvärt att hålla så låg verksamhet som möjligt i lokalerna under dessa 
veckor både ur ett barn- och byggperspektiv. Även förskolans gård är under 
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ombyggnad på grund av en förändrad ”detaljplan” i och med 
ombyggnationen av särskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Emma Roos Simonsson 2021-03-08 
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef förskolan 
Rektorer förskolan 
Serviceenheten 
 
___ 
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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 * 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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