
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-12 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 12 maj 2021 kl. 13:30 
– 14:50 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef * 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare * 
 Mattias Berggren, personalföreträdare * 
 Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsa § 30 * 
 Magdalena Fransson, skolintendent § 31 * 
 
 * Deltog på distans via Teams 
 
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
  
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 30-35 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-05-12 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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Ärendelista 2021-05-12 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 30 Ny plan mot alkohol, narkotika, droger, 
tobak och spel om pengar inom 
förskola och skola - ANDTS-plan 

2021/95 609  

§ 31 Riktade insatser för nyanländas lärande 2020/236 609  

§ 32 Risker i arbetsmiljön överlämnade till 
barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronder 2021 

2021/81 026  

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 34 Meddelande   

§ 35 Skolskjutsar till Nya Centralskolan i 
Virserum 

2021/167  623  

 Närvarolista   
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BUN § 30/2021 Dnr 2021/95 609  
 
Ny plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- 
och nikotinprodukter samt spel om pengar 
inom förskola och skola - ANDTS-plan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den föreslagna planen mot 
alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om 
pengar (ANDTS-plan) inom förskola och skola. Planen börjar gälla den 1 
maj 2021 och ska göras känd för all personal inom skolan. Rektorer och 
verksamhetschefer ansvarar för att planen implementeras i verksamheterna. 
 
Sammanfattning 
En ny plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter 
samt spel om pengar (ANDTS-plan) inom förskola och skola är framtagen.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan flera år tillbaka en 
handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). En 
översyn av den aktuella planen har gjorts. En ny plan mot alkohol, 
narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar inom 
förskola och skola (ANDTS-plan) har tagits fram. S har lagts till i den nya 
planen för arbete mot spel om pengar och spelmissbruk.  
 
Ur regeringens ANDTS-strategi 2021–2025 

• Strategin ska särskilt skydda barn och unga mot skadliga effekter 
orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och 
nikotinprodukter och spel om pengar. 

• Regeringen har föreslagit att spel om pengar ska inkluderas i 
strategin, eftersom spelberoende utgör ett folkhälsoproblem. 
Personer med spelberoende har ofta sämre allmän och psykisk hälsa, 
ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, tobak och 
narkotika. Ökat spelberoende innebär även ökad risk för suicid.  

• Regeringen anser att den förnyade strategin behöver ha ett starkt 
fokus på narkotikaprevention. Narkotikan innebär stora negativa 
konsekvenser för enskilda men också samhället i stort, exempelvis 
genom ökad brottslighet och otrygghet. Narkotikaklassade förskrivna 
och icke-förskrivna läkemedel bör inkluderas i strategin. 

• Regeringen föreslår en nollvision avseende dödsfall till följd av 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar.  

• Tobak föreslås omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter. I dag 
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finns flera former av nikotinprodukter som inte innehåller tobak, och 
som därmed inte omfattas av det regelverk som gäller för 
tobaksprodukter. 

 
Tobakslagen (1993:581) säger bland annat att rökning är förbjuden i lokaler 
som används för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för 
barn eller ungdom samt på skolgårdar och på liknande ytor utomhus vid 
förskolor och fritidshem. Det är inte heller tillåtet att ha speciella rökrum 
inomhus. Skolgården eller annan utomhusplats i förskolans eller skolans 
miljö ska också vara rökfri, rökrutor är inte tillåtna. 
 
Alkohol är inte förenligt med en god arbetsmiljö och alkohol får därför inte 
förtäras i skolans lokaler under skoltid. Alkohol får inte heller förvaras i 
skolan. 
 
Alkohollagen (2010:1622) säger att omyndiga ska skyddas ifrån alkohol 
och överlåtelse av alkohol är inte tillåten. Det är olagligt att sälja eller 
skaffa alkohol till unga under 20 år eller servera alkohol till unga under 18 
år i utskänkningslokal. 
  
I dopinglagen (1991:1969) står att all icke medicinsk befattning med 
dopingklassade preparat är kriminaliserat och detta gäller även egen 
konsumtion. 
 
Enligt narkotikastrafflagen (1968:64) är all befattning med 
narkotikaklassade preparat kriminaliserat och detta gäller även egen 
konsumtion. Konsumtion och innehav av även små mängder kan ge upp till 
sex månaders fängelse. 
 
I skollagen (2010:800) framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant 
sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero.  
 
Barnkonventionen artikel 33 säger att barn ska skyddas mot narkotika. Det 
finns fler artiklar i barnkonventionen till skydd för barns liv, utveckling och 
hälsa.  
 
ANDTS-planen 
I planen framgår vision, mål, syfte och definition. Vidare fastställs rektors 
samt skolpersonalen ansvar och en förebyggande strategi.  
I delen handlingsplan framgår hur olika händelser ska hanteras och vilka 
som är ansvariga. 
 
Vision, mål och syfte  
Visionen är att barn och unga ska få en god livskvalitet med god 
självkänsla och självförtroende. Genom ett aktivt arbeta med att förbygga, 
upptäcka och ingripa mot alkohol, droger och spel om pengar ska våra 
ungdomar stöttas att välja bort droger och spel om pengar.  
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Målet är att skolan arbetar för en drogfri skola. Det ska motverka att eleverna 
använder alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak eller spelar om pengar under 
skolåren. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 
 
Syftet med planen är att förebygga, upptäcka och ingripa mot droger och 
spelmissbruk och att arbeta för en hälsofrämjande skola. 
 
Tobaksfri skoltid 
En tobaksfri skoltid innebär att rökning och snusning inte får förekomma 
på eller i direkt anslutning till skolans område. Detta gäller alla tider på 
dygnet och för såväl elever och personal, som för besökare på skolan. 
Tobaksfri innefattar alla tobaks- och nikotinprodukter.  
 
Förbättra den psykiska hälsan 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-09-19, § 81/2018, beslutat att 
förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Hultsfreds kommun genom 
att prioritera tre områden. Ett av de tre prioriterade områdena är: ”Fokus på 
att användandet av alkohol och droger ska minska framförallt hos 
ungdomar”. 
 
Hultsfred kommuns alkohol- och drogpolicy  
Hultsfreds kommun har en alkohol- och drogpolicy som omfattar alla 
medarbetare på arbetsplatsen. Alla anställda vid Hultsfreds kommun ska 
känna sig säkra på sin arbetsplats. En arbetsmiljö fri från missbruk ska 
bidra till målet att förhindra utslagning från  arbetslivet och tillsammans 
med de fackliga organisationerna ska vi aktivt verka för en miljö fri från 
missbruk, såväl på arbetstid som fritid.  
 
Det finns också en rutin gällande alkohol och droger som beskriver hur 
kommunens alkohol och drogpolitiska arbete ska bedrivas i syfte att ohälsa 
och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö ska 
uppnås.  
 
Kommunens policy eller rutinen omfattar inte tobak eller spel om pengar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 17/2021 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2012-04-23 
Plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel 
om pengar (ANDTS-plan) 
 
Skickas till 
Rektorer och verksamhetschefer 
 
___
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BUN § 31/2021 Dnr 2020/236 609  
 
Riktade insatser för nyanländas lärande 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Information om Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande och den 
åtgärdsplan som tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om den riktade 
insatsen som Skolverket beslutat om att genomföra i samverkan med 
Hultsfreds kommun. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan inom 
ramen för uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål 
än svenska.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 20/2021 
 
___ 
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BUN § 32/2021 Dnr 2021/81 026  
 
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Barn- och 
utbildningschef Martin Snickars får i uppdrag att föreslå AB Hultsfreds 
bostäder att ta in vissa delar i kommande investeringsbudget samt att 
kostnadsberäkning görs gällande ombyggnad av gamla idrottshallen i 
Silverdalens skola. När det gäller IT-verktyg till förskolan så finansieras 
dessa av statsbidragen ”skolmiljarden” samt bättre språkutveckling i 
förskolan.   
 
Sammanfattning 
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2021 så ska en sammanställning av de mottagna 
riskerna i arbetsmiljön som är överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna tas upp som ärenden i april 2021.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-04-12, § 12/2021, presenterade 
skolintendent Magdalena Fransson en sammanställning av identifierade 
risker i arbetsmiljön som lämnats över till nämnden. Arbetsutskottet gav 
skolintendent Magdalena Fransson i uppdrag att kostnadsberäkna och 
prioritera åtgärder utifrån riskbedömningen till arbetsutskottets 
sammanträde den 3 maj 2021. 
 
Magdalena Fransson har tagit fram en kostnadsberäkning för markiser till 
Emådalskolan. När det gäller Silverdalens skola så har personalen tagit 
fram en ritning med förslag på ombyggnad av gamla idrottshallen. 
Kostnadsberäkningen är inte klar. Den behöver en fastighetsingenjör räkna 
på.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 18/2021 
Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden  
Kostnadsberäkning 2021 
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Ritning Silverdalens skola 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
Magdalena Fransson, skolintendent 
 
___ 
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BUN § 33/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-05-03 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-05-03 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-05-03 
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 7 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 3 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymnasievux. 2 st.  
Punkt 10.6 Upphörande el. på nytt utbildning på komvux. 1 st.  
Punkt 11.4 Anställning 1 st.  
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-05-03 
Punkt Anställning, 2 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordran, 1 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-05-03 
Punkt 1.12 Beslut ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
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Rektor Mathilda Kahn – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift fritidshem, 1 st.  
 
Biträdande rektor Mikael Karlsson – 2021-05-03 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-05-03 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 1 st. 

 Beslut om delvis fjärrundervisning vid Hultsfreds gymnasium med 
anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 – 
Terminen ut t.o.m. 11 juni 2021. 

 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-05-03 
Rapport delegationsbeslut 2021-05-03 
 
___ 
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BUN § 34/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare för 2020. Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun 
ska återbetala 840 000 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Lärlingsvux/Lärlingsvux + SFI för 2020. Skolverket beslutar att 
Hultsfreds kommun ska återbetala 998 500 kronor.  
 

2. Skolinspektionen 
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns 
hantering av klagomål mot utbildningen i Hultsfreds kommun: 
Hultsfreds kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja 
kvaliteten. Skolinspektionen avslutar därmed granskningen.  
Beslut med anledningen av anmälan: Det är inte visat att 
kränkande behandling av skolpersonal har förekommit. 
Skolinspektionen ger Hultsfreds kommun en anmärkning när det 
gäller arbetet med att motverka kränkande behandling avseende att 
rektorn ska anmäla uppgifterna om kränkande behandling till 
huvudmannen.  
Beslut med anledningen av anmälan: Det är inte visat att 
kränkande behandling av skolpersonal har förekommit eller att 
Hultsfreds kommun i övrigt har brutit mot bestämmelserna när det 
gäller skyldigheten av motverka kränkande behandling. Ärendet 
avslutas.  

 
3. Kommunfullmäktige 

2021-04-26, § 46/2021: Val av ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Rickard Wästerlund, V. 
 

4. Kommunstyrelsen 
2021-04-13, § 43/2021: Nämndernas uppföljning av intern 
kontrollplan 2020.  
 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ansökan: Statsbidrag för yrkesförare 2022. 
Ansökan: Statsbidrag för lärlingsvux 2022.  
Rekvisition: Statsbidrag för karriärtjänster 2020/2021.  
Rekvisition: Statsbidrag för lärarassistenter VT 2021. 
Redovisning: Statsbidrag för läxhjälp 2020. 
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Redovisning: Statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik 
2020.  
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-04-13 – 2021-05-03 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2020-05-04 – 2021-05-03 
Arkivbeskrivning: Reviderad 2021-04-22 

 
           ___ 
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BUN § 35/2021 Dnr 2021/167 623  
 
Skolskjutsar till Nya Centralskolan i Virserum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett nytt avtal ska upprättas 
gällande fördelning av kostnaderna för de skolskjutskostnader till Nya 
Centralskolan i Virserum AB  som kräver extrainsatta fordon. Nya 
Centralskolan i Virserum AB ska finansiera nämnda skolskjutsar med 
5 000 kronor exklusive moms per elev (som nyttjar skolskjutsen) och läsår. 
Kommunens kostnad för de extrainsatta fordonen ryms inom budgeten för 
skolskjutsar.   
 
Det nya avtalet ska gälla fem läsår med start 2021/2022 och slut 
2025/2026. 
 
Inför läsåret 2026/2027 ska en utvärdering av avtalet göras och förhandling 
om nytt avtal genomföras.  
 
Sammanfattning 
Förhandlingar om nytt avtal gällande skolskjutskostnader som kräver 
extrainsatta skolskjutsturer till Nya Centralskolan i Virserum AB har 
genomförts. Det har resulterat i att ett nytt avtal ska upprättas på fem läsår 
med start 2021/2022 och slut 2025/2026.  
 
Ärendebeskrivning 
Förhandlingar har förts mellan ledingen för Prolympia och kommunen 
beträffande vem som ska svara för kostnaderna för de skolskjutsar till Nya 
Centralskolan i Virserum som kräver extrainsatta fordon. 
 
Förhandlingarna resulterade i en uppgörelse som innebär att Nya 
Centralskolan i Virserum AB ska finansiera nämnda skolskjutsar med 
5 000 kronor exklusive moms per elev (som nyttjar skolskjutsen) och läsår. 
Beslutet berör endast elever inom upptagningsområdet för Virserum från 
förskoleklass upp till och med årskurs 9. 
 
För elev som inte går fullt läsår ska kommunen ersättas enligt formeln antal 
dagar under läsåret som eleven varit inskriven i skolan / antal skoldagar per 
läsår x 5 000 kr. 
 
Nya Centralskolan i Virserum AB ska anpassa skolskjutstiderna till de 
kommunala skolskjutsarna. Extra skolskjutsturer ska inte behövas och ge 
onödiga kostnader. Antalet sluttider begränsas till max två per dag som 
följer anvisade skolors ramtider. 
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Avtalet ska gälla fem läsår framåt med start 2021/2022 och slut läsåret 
2025/2026. Kommunens kostnad för de extrainsatta fordonen ryms inom 
budgeten för skolskjutsar.   
  
Inför läsåret 2026/2027 ska en utvärdering av avtalet göras och förhandling 
om nytt avtal genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-05-11 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anders Kindström, skolskjutshandläggare 
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C Gunilla Aronsson, C * X

2 Elisabeth Löfkvist, C * X

3 Maria Österberg, C * X

4 Annica Eek, KD Anders Larsson, V * 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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