
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-08-25 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 
13:30 – 14:52  

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef * 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare * 
 Anders Larsson, S * 
 Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare * 
 Mattias Berggren, personalföreträdare * 
 
 * Deltog på distans via Teams 
 
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 43-47 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-08-25 
 
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 2021-08-25 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 43 Uppföljning av målen för Policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 

2021/197 009  

§ 44 Rapport om styrning och ledning 
Lärcenter 

2021/209 007  

§ 45 Rapport om olycksfall, arbetsskador 
och tillbud läsåret 2020/2021 

2021/235 026  

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 47 Meddelande   

 Närvarolista   
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 43/2021 Dnr 2021/197 009  
 
Uppföljning av målen för Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta det 
reviderade målet för ökad tillgänglighet inom utbildningen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av målet för utbildning i kommunens handlingsplan för 
”Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun” samt förslag till 
revidering. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
I samband med kommunfullmäktiges antagande § 26/2014 av ”Policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun” beslutades också att en 
handlingsplan skulle fastställas av kommunstyrelsen som skulle följas upp 
kontinuerligt och vid behov revideras.  
 
Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen § 73/2015 med följande 
mål inom delen utbildning: 
                        
”Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etcetera.” 
 
Tidigare uppföljning av målet för utbildning 2017 
Tidigare uppföljning av målet genomfördes under 2017 av barn- och 
utbildningsförvaltningen. På kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2018 
godkändes uppföljningen som meddelades i kommunstyrelsen och 
tillgänglighetsrådet. 
 
Uppföljning och översyn av mål i handlingsplanen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 1 juni 2021, § 144/2021, gett 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att följa upp målen i 
handlingsplanen och föreslår även att respektive nämnd gör en översyn av 
de mål som finns i handlingsplanen i samband med uppföljningen. 
 
Uppföljning av målet för utbildning 2021 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån olika prioriterade 
utvecklingsområden arbetat med att öka tillgängligheten i utbildningen i 
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kommunens förskolor, skolor och fritidshem.  
 
Utvecklingsarbetet har inneburit att skapa en likvärdig förskola och skola, 
där vi i alla sammanhang strävar efter att uppfylla det som styrdokumenten 
säger om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och att 
kompensera för skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar. 
 
Utveckling av verksamheternas tillgänglighet har genomförts genom att 
anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till 
barns och elevers lärande: 
 

 Utveckling av förskolornas och skolornas lärandemiljöer för att 
undervisningen ska bli tillgänglig för alla elever. 

 Förbättringar har genomförts inom digitala verktyg och digitala 
läromedel för att öka tillgängligheten för alla elever i 
undervisningen. 

 Trygghets- och värdegrundsarbete för att skapa en trygg 
lärandemiljö för alla barn och elever har varit en viktig del i 
tillgänglighetsarbetet. 

 Rutiner för övergångar mellan och inom verksamheter och 
skolformer har tagits fram. 

 Elevhälsan har utökats för att kunna arbeta mer förebyggande och 
hälsofrämjande för att minska den psykiska ohälsan hos eleverna. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har också gjort en översyn av de mål 
som finns i handlingsplanen och föreslår att målet för utbildning revideras i 
uppföljningen av policyn för ökad tillgänglighet. 
  
Förslag till nytt mål för utbildningen 
”Hultsfreds kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska vara tillgängliga 
för alla barn och elever. En plats som fungerar oavsett funktionsförmåga.  
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever 
ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Det gäller 
både den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och 
elevers lärande.  
Arbete med att förbättra tillgängligheten ingår i verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och är 
ett stöd för likabehandlingsarbetet.” 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 24/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-08-23 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

4



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-08-25 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

BUN § 44/2021 Dnr 2021/209 007  
 
Rapport om styrning och ledning Lärcenter 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Granskning av styrning och ledning av Hultsfreds Lärcenter. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av styrning och ledning av Lärcentrum. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen.  
 
Gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning redovisas i rapporten 
”Styrning och ledning Lärcentrum”.  
 
Revisorerna överlämnar rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 
beaktande och åtgärd. Revisionen ämnar följa upp rekommendationerna i 
rapporten vid ett kommande möte med barn- och utbildningsnämndens 
presidium.  
 
Vid bedömning av revisionsfrågorna har alla fått grönt ljus. Det finns två 
rekommendationer i rapporten:  
 
” - Vi har information om att nämnden har fått kvalitetsredovisningen 
presenterad för sig både vid sammanträde och strategidagen. Detta återfinns 
inte i något protokoll. Vi rekommenderar att kvalitetsredovisningen 
hanteras som ett formellt ärende på nämnden för att säkerställa att nämnden 
har tagit del av redovisningen.  

- Skapandet av Lärcentrum skedde år 2018 och det kan vara aktuellt för 
nämnden att utvärdera de senaste årens utveckling samt nuläget i 
förhållande till kommunstyrelsen uppdrag. Möjligen är det aktuellt med 
utveckling eller uppdatering av uppdraget och därmed även en översyn av 
budgeten.” 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 25/2021 
Missiv 2021-06-15 
Rapporten ”Styrning och ledning Lärcentrum 2021-06-15” 
 

  ___
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BUN § 45/2021 Dnr 2021/235 026  
 
Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud 
läsåret 2020/2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud läsåret 2020/2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2021 
så ska nämnden ha en uppföljning av tillbud och olycksfall i augusti 2021. 
 
Nämndsekreterare Lena Carlsson redovisar en översikt över olycksfall, 
arbetsskador och tillbud för läsåret 2020/2021. Kommunen använder det 
digitala systemet KIA för inrapportering av olycksfall och tillbud för 
personal, barn och elever. 
 
Beslutsunderlag 
Översikt över händelser barn och elever läsåret 2020/2021 
Översikt över händelser personal läsåret 2020/2021 
 
___ 
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BUN § 46/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.  
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-08-16 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-08-16 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-08-16 
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 21 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev i grundvux. 64 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 157 st.  
 
Rektor Andreas Ekberg – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st.  
 
Rektor Annelie Johansson – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2021-08-16 
Punkt 11.4 anställning, 8 st. 
 
Antagningssekreterare Hanna Waern-Andersson – 2021-08-16 
Punkt 9.6 Yttrande över gymnasieskolgång i annan kommun, 3 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-08-16 
Punkt 11.4 anställning, 20 st. 
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Rektor Johanna Ulvenhag – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 15 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-08-16 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen mot, 10 st. 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 1 st.  
Punkt  1.9 Beslut att överklaga dom eller beslut, 1 st.  
Punkt 11.1 Anställning, 1 st. 
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 38 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2021-08-16 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st. 
Punkt 6.16 Integrerad elev, 1 st. 
 
Ordförande Pär Edgren – 2021-08-16 
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 1 st. 

 Beslut om distansundervisning för förskoleklass och årskurserna 1, 
2 och 3 vid Venhagskolan med anledning av det nya coronaviruset 
och sjukdomen covid-19 - 2021-06-09 -- 2021-06-11 
 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-08-16 
Rapport delegationsbeslut 2021-08-16 
 
___ 
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BUN § 47/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2021. Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 
153 300 kronor för VT 2021. 
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2021. 
Skolverket beslutar delvis bevilja ansökan. Hultsfreds kommun 
beviljas 84 036 kronor för VT 2021. 
Beslut: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2021. 
Skolverket beslutar att avslå ansökan.   
Information: Brev till huvudmän och samordnare för nyanländas 
lärande. 
Beslut: Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021. 
Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 303 936 kronor för VT 
2021. 
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2020/2021. Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 
1 816 875 kronor för VT 2021 pott 1 och 2.  
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2020. 
Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2020/2021. Skolverket beviljar Hultsfreds 
kommun 1 661 661 kronor för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020. 
Skolverket beslutar godkänna redovisningen utan återkrav.  
Information: Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”. Hultsfreds 
kommun får ett förstärkt stöd med 325 908 kronor.  
Information om inställd ansökan: Skolverket ställer in ansökan 
för yrkesförarutbildning 2022. 
Information om inställd ansökan: Skolverket ställer in ansökan 
för lärlingsvux 2022. 
Beslut: Personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2021. Skolverket beslutar att delvis 
bevilja ansökan. Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 72 200 
kronor för 2021.  
 

2. Skolinspektionen 
Informationsbrev till huvudman: Skolinspektionen granskar 
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huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdiga betyg. 
Skolinspektionen genomför en tematisk kvalitetsgranskning av 
Albäcksskolan 2.   
Återkoppling: Framåtsyftande granskning på distans gällande hur 
lovskolan genomförs på Albäcksskolan 1 under pandemin.  

 
3. Kammarrätten i Jönköping 

43 beslut att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast.  
 

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut: Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning 
2010:1122. Länsstyrelsen beviljar Hultsfreds kommun 205 866 
kronor för insatsen Öppna förskolan Frö1 för tidsperioden 2021-08-
09 – 2022-12-18. 
 

5. Kommunfullmäktige 
2021-06-21, § 79/2021: Ekonomisk uppföljning per 2021-04-30 
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
2021-06-21, § 81/2021: Mål och budget 2022 – investeringsbudget  
2021-06-21, § 80/2021: Mål och budget 2022 – driftbudget 2022 
samt mål och nyckeltal 
2021-06-21, § 82/2021: Mål och budget 2022 – taxor 
2021-06-21, § 83/2021: Mål och budget 2022 – upptagande av lån 
och borgensramar 
2021-06-21, § 84/2021: Mål och budget 2022 – utdebitering 2022 
 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2021-06-22, § 163/2021: Redovisning av åtgärder 
 

7. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-06-08 – 2021-08-16 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2020-08-17 – 2021-08-16 
Balanslista på nämndens aktuella, ej avslutade ärenden 2021-08-11. 
Postlista inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-06-30 
Statistik inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-06-30 

 
       ___ 
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Bäcketoft, C *

2 Elisabeth Löfkvist, C *

3 Maria Österberg, C Antje Rohde, C *

4 Annica Eek, KD Anders Elgenmark, KD *

5 Pär Edgren, M, *

6 Mikael Lång, S, *

7 Christel Rüdiger Karlsson, S  Lena Persson, S *

8 Kjell Mellberg, S, *

9 Göran Gustafsson, SD *

* Deltog på distans via Teams
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