
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-21 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 21 april 2021 kl. 13:30 
– 16:35 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef *  
 Lena Carlsson, nämndsekreterare * 
 Minna-Marin Jonsson, personalföreträdare §§ 23-28 * 
 Mattias Berggren, personalföreträdare §§ 23-24 * 
 Anncharlott Franzon, controller §§ 23, 28 * 
  Annika Dehlin, verksamhetschef § 24 * 
 Emma Roos Simonsson, verksamhetschef § 25 *   Marie Karlsson, rektor § 27 *                
 Yvonne Nelson, verksamhetschef § 29 * 
  
 * Deltog på distans via Teams  
 
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 23-29 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-04-21 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-21 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 2021-04-21 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 23 Interkommunal ersättning 2021 2021/22 605  

§ 24 Patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats, EMI, 2020 

2021/89 609  

§ 25 Ny förskola i Hultsfreds tätort - 
Övergång personal till nya förskolan 
Växthuset 

2017/31 290  

§ 26 Meddelande   

§ 27 Stängningsdagar i förskolan - 
utvärdering 

2019/328 710  

§ 28 Budget 2022- Pris- och 
volymförändringar samt mål och 
nyckeltal 

2021/80 041  

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut   

 Närvarolista   
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 23/2021 Dnr 2021/22 605  
 
Interkommunal ersättning 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala 
ersättningsnivåerna enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Fastställande av de interkommunala ersättningsnivåerna 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska omsorg och/eller utbildning finansieras av 
den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i. Kostnaden beräknas 
varje år för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
sammanställs i en prislista. Barn- och utbildningsnämnden fastställer de 
interkommunala ersättningsnivåerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 15/2021 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2021-04-06 
Förslag till prislista interkommunal ersättning 2021 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 24/2021 Dnr 2021/89 609  
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats, EMI, 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Rapport och genomgång av patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse samt 
redovisning av resultat för den medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken ska framgå 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår 

2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. Vilka resultat som har uppnåtts.  

 
Patientsäkerhetslagen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den.  
 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ett ledningssystem för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan. I ledningssystemet framgår att 
verksamhetschefen för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 
har ansvaret att senast den 1 mars varje år se till att det upprättas en 
patientsäkerhetsberättelse och en kvalitetsberättelse. Verksamhetschefen ska 
redovisa verksamhetens resultat för nämnden.  
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 så ska 
nämnden ha en rapport och genomgång av patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse samt redovisning av verksamhetens resultat i april. 
 
Vid nämndens sammanträde går Annika Dehlin, verksamhetschef för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan, igenom patientsäkerhets- 
och kvalitetsberättelsen samt verksamhetens resultat.  
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Beslutsunderlag 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 
 
 
Skickas till 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen publiceras på kommunens 
hemsida 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 25/2021 Dnr 2017/31 290  
 
Ny förskola i Hultsfreds tätort - Övergång 
personal till nya förskolan Växthuset 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Information om hur överflyttningen av personal till nya förskolan kommer 
att gå till. 
 
Ärendebeskrivning 
En ny förskola byggs i Hultsfreds tätort. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2021-03-10, § 21/2021, om en avvecklingsplan av enheter som 
ska flytta till den nya förskolan. Den innebär att hela Stålhagens förskola, 
hela Oredans förskola och en avdelning på Råsebäcks förskola kommer att 
flyttas över.  
 
Vid dagens sammanträde informerar Emma Roos Simonsson, 
verksamhetschef för förskolan, om hur processen för överflyttningen av 
personal till nya förskolan kommer att gå till. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation - Övergång personal till nya förskolan Växthuset 
 
___ 
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BUN § 26/2021   
 
Meddelande 

 
1. Skolverket 

Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2021. Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 
306 600 kronor för 2021. 
Beslut: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021. 
Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 735 492 kronor för 2021. 
Beslut: Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och 
när det gäller specialpedagogiska insatser för 2019. Skolverket 
beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2021. Skolverket beslutar att bevilja Hultsfreds kommun 
13 465 272 kronor för 2021. 
Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021. 
Skolverket beslutar att bevilja Hultsfreds kommun 637 335 kronor 
för 2021.  
Beslut. Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 
ordinarie undervisningstid. Skolverket beslutar att bevilja Hultsfreds 
kommun 360 000 kronor för 2021.  
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd. 
Skolverket beslutar att bevilja Hultsfreds kommun 333 794 kronor 
för VT 2021.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2021. 
Hultsfreds kommun beviljas 123 900 kronor för VT 2021.  
 

2. Arbetsmiljöverket 
Tillsynsmeddelande: Begäran att ta del v Hultsfreds kommuns 
utredning gällande anmäld händelse enligt 3 kap. 3a § 
arbetsmiljölagen på Hultsfreds gymnasium.  
Avslutsbrev: Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet gällande anmäld 
händelse enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen på Hultsfreds 
gymnasium. 
 

3. Förvaltningsrätten i Karlstad 
Dom: Statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att Hultsfreds 
kommun har rätt till ersättning med 45 719 kronor för kostnader för 
utbildning.  
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4. Kommunfullmäktige 
2021-03-29, § 22/2021: Entledigande av Rickard Wästerlund, V, från 
samtliga uppdrag. 
2021-03-29, § 27/2021: Ombudgetering 2021. 
2021-03-29, § 29/2021: Årsredovisning 2020 
2021-03-29, § 32/2021: Beslut om ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 

 
5. Kommunstyrelsen 

2021-03-09, § 38/2021: Svar på revisionsrapport granskning av 
införandet av GDPR Hultsfreds kommun.  
 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen  
Redovisning: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 
2020. 
Ansökan: Statsbidrag för mindre barngrupper HT 2021.  
Ansökan: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 21.  
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-03-02 – 2021-04-12 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2020-04-13 – 2021-04-12 

 
    ___
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Barn- o utbildningsnämnden 
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BUN § 27/2021 Dnr 2019/328 710  
 
Stängningsdagar i förskolan - utvärdering 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta med fyra 
stängningsdagar per verksamhetsår i förskolan. Två stängningsdagar är 
gemensamma för alla förskolor i kommunen. De två andra dagarna förläggs 
på olika dagar för olika förskolor så att vårdnadshavare med behov av 
barnomsorg kan erbjudas plats på annan förskola under de två utökade 
stängningsdagarna. 
 
Sammanfattning 
Utvärdering av utökningen från två till fyra stängningsdagar i förskolan. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-08-28, § 63/2019, att utöka 
antalet stängningsdagar i förskolan till fyra dagar per verksamhetsår. Två 
stängningsdagar är gemensamma för alla förskolor i kommunen. De två 
andra dagarna förläggs på olika dagar för olika förskolor så att 
vårdnadshavare med behov av barnomsorg kan erbjudas plats på annan 
förskola under de två utökade stängningsdagarna. Förändringen utvärderas 
vårterminen 2021. 
 
Anledningen till behovet av fler fortbildningsdagar berodde bland annat på 
pedagogernas utökade ansvarsområden. För att undervisningsmålen på ett 
tillfredställande sätt ska nås och för att förskolan ska kunna erbjuda och 
utveckla kvalitén på innehållet i verksamheten som läroplanen skriver 
fram, fanns det ett behov av att utöka antalet fortbildningsdagar från två 
till fyra dagar per verksamhetsår. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar rektor Marie Karlsson en utvärdering 
av utökat antal stängningsdagar i förskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 63/2019 
 
 
Skickas till 
Rektorer i förskolan 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef i förskolan 
 
___ 
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BUN § 28/2021 Dnr 2021/80 041  
 
Budget 2022- Pris- och volymförändringar samt 
mål och nyckeltal 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om pris- och 
volymförändringar enligt ram i driftbudget 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
mål och nyckeltal 2022 enligt förslaget efter justeringar under Gymnasium. 
Under Gymnasium, God kompetens ändras Andelen medarbetare med 
behörighet att bedriva all undervisning i sin tjänst till målnivå 70,0 och 
Andelen medarbetare med lärarlegitimation i minst en kurs till målnivå 
65,0. 
 
Sammanfattning 
Information om pris- och volymförändringar i driftbudget 2022.  
Förslag till mål och nyckeltal för barn- och utbildningsnämndens 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon presenterar pris- och volymförändringar 
2022. Pris- och volymförändringar beräknas enligt direktiv från 
ekonomikontoret. Prisförändringar består av bland annat hyresförändringar 
gentemot budget föregående år. Volymförändringar består bland annat av 
budgetförändringar som orsakats av minskat/ökat elevunderlag. Summan 
av pris- och volymförändringarna är den totala förändringen av 2022 års 
budgetram i jämförelse med budgeten 2021.  
 
Anncharlott Franzon har sammanställt ett förslag till mål och nyckeltal 
2022.  De verksamheter som har en egen styrmodell är förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasium och lärcenter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 14/2021 
Pris- och volymförändringar 2022 
Justerat förslag till mål och nyckeltal 2022 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___
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BUN § 29/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-04-12 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-04-12 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-04-12 
Punkt 10.1 Yttrande grundvux. i annan kommun, 1 st.  
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 6 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 4 st.  
Punkt 10.3 Yttrande gymnasievux. i annan kommun, 1 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymnasievux. 29 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-04-12 
Punkt Anställning, 9 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2021-04-12 
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Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 1 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 1 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
Punkt 4.5 Avstängnings från fritidshem på grund av obetald fordring, 1 st.  
 
Rektor Marie Karlsson – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-04-12 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 5 st.  
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st.  
 
Rektor Mathilda Kahn – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Biträdande rektor Mikael Karlsson – 2021-04-12 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-04-12 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 4 st. 

 Beslut om fjärrundervisning vid Albäcksskolan med anledning av 
det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, 2021-03-29 -- 
2021-04-01 

 Beslut om delvis fjärrundervisning vid Hultsfreds gymnasium med 
anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 - 2021-
04-01 -- 2021-04-30och sjukdomen covid-19.  

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

 Beslut om distansundervisning för årskurs 2 och årskurs 3 vid 
Silverdalens skola med anledning av det nya coronaviruset och 
sjukdomen covid-19 - 2021-04-01 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-04-12 
Rapport delegationsbeslut 2021-04-12 
 
___ 
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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 * §§ 23-26 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 Gunilla Aronsson, C * X

* Deltog på distans via Teams
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