
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 15 september 2021 kl. 
13:30 – 16:52 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef *   
 Lena Carlsson, nämndsekreterare *   
 Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare §§ 48-58 * 
 Mattias Berggren, personalföreträdare §§ 48-54 * 
 Elisabeth Kling § 48 *   Hanna Waern Andersson § 50 * 
 Anncharlott Franzon §§ 51-52 * Emma Roos Simonsson § 53 * 
 Frida Grännö § 54-55 * 
   
 * Deltog på distans via Teams 
  
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 48-59 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-09-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ärendelista 2021-09-15 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 48 Redovisning av det kommunala 
aktivitetsansvaret vårterminen 2021 

2021/303 619  

§ 49 Tillägg i barn- och 
utbildningsnämndens 
delegationsordning - mottagande i 
förskoleklass i förtid 

2021/207 002  

§ 50 Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2021 

2021/305 612  

§ 51 Internkontrollplan 2021 - kontroll av 
avtalstrohet 

2020/344 003  

§ 52 Beslutsattestanter 2021 - förändringar 
från 2021-09-15 

2020/347 002  

§ 53 Riktlinjer för omsorgen på kvällar och 
helger 

2021/240 710  

§ 54 Rapport om sjukfrånvaro januari - juni 
2021 

2021/306 026  

§ 55 Rapport om tjänstesituationen 
höstterminen 2021 

2021/307 609  

§ 56 Riktade insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat 
modersmål än svenska 

2020/236 609  

§ 57 Betygsstatistik vårterminen 2021 samt 
statistik för kommunens skolor 

2021/304 609  

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 59 Meddelande 
 
Närvarolista 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 48/2021 Dnr 2021/303 619  
 
Redovisning av det kommunala 
aktivitetsansvaret vårterminen 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 så ska 
nämnden ha en redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Vid nämndens sammanträde redovisar rektor Elisabeth Kling hur många 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret samt 
organisation och arbete med uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation från Elisabeth Kling 2021-09-06 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 49/2021 Dnr 2021/207 002  
 
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning - mottagande i 
förskoleklass i förtid 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägget i delegationsordningen 
för barn- och utbildningsnämnden. Den reviderade delegationsordningen 
börjar gälla 2021-10-01. 
 
Sammanfattning 
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 
mottagande i förskoleklass i förtid.  
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefen för grundskolan Yvonne Nelson föreslår ett tillägg i 
delegationsordningen. Det gäller mottagande i förskoleklass ett år tidigare, 
alltså det kalenderår då barnet fyller fem år. Tillägget blir punkt 6.25 
Mottagande i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller fem år. Till delegat förslås rektor.  
 
Utgångspunkten är att ett barn ska börja fullgöra sin skolplikt i 
förskoleklass från höstterminen det år då barnet fyller sex år. Om en 
vårdnadshavare vill att ett barn som är yngre ska få börja i förskoleklass 
kan huvudmannen för skolan erbjuda barnet en plats, men det är inte en 
rättighet att få börja i förskoleklass tidigare.  
 
Enligt skollagen (2010:800) 7 kapitlet 11 paragrafen får ett barn tas emot i 
förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 
Ett barn som börjat tidigare i förskoleklass har inte skolplikt, men måste 
ändå närvara i skolan och delta i utbildningen. Om barnet har gått ut 
förskoleklassen ett år tidigare får barnet sedan börja i grundskolan eller 
någon av de andra obligatoriska skolformerna. 
 
Beslut som förtroendevald eller tjänsteman hos kommunen har fattat med 
stöd av delegerad beslutanderätt ska förtecknas och anmälas till nämnden 
månadsvis.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 32/2021 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2021-08-27 
Reviderad delegationsordning från 2021-10-01 
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2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Skickas till 
Samtliga delegater 
Skoladministratörer 
 
___ 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 50/2021 Dnr 2021/305 612  
 
Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av gymnasievalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2021 
ska en redovisning av gymnasievalet göras i september.  
 
Det har inte genomförts någon enkät till elever i årskurs 9 om 
gymnasievalet i år. Den studie- och yrkesvägledare som tidigare har 
genomfört enkäten har slutat sin tjänst.  
 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson redovisar antagningen till 
gymnasiet höstterminen 2021.  
 
___ 
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2021-09-15 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 51/2021 Dnr 2020/344 003  
 
Internkontrollplan 2021 - kontroll av 
avtalstrohet 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2021. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av avtalstrohet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 6 ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, om riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Hultsfreds kommun. 
Bland annat ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen samt senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16, § 92/2020, att anta 
en internkontrollplan för 2021. Kontrollområden 2021 är:  
 

• Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs 
• Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
• Kontroll av att fakturor betalas i tid 
• Kontroll av att politiska beslut verkställs 

 
Kontrollen av avtalstrohet och att rutinerna för upphandling följs ska 
rapporteras till nämnden i september 2021. De stickprov som är gjort avser 
böcker. 71 procent är upphandlat från avtalsleverantörer. Det kan finnas 
skäl till inköp från andra leverantörer om inte avtalsleverantör kan erbjuda 
det som efterfrågas. Åtgärden är att skicka uppföljningen till 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

förvaltningschef och rektorer för att uppmärksamma vikten av att följa 
tecknade avtal.  
 
Beslutsunderlag 
Kontroll av avtalstrohet 
Underlag för avtalstrohet 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 52/2021 Dnr 2020/347 002  
 
Beslutsattestanter 2021 - förändringar från 
2021-09-15 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer beslutsattestanter för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021 enligt förslaget, att gälla från 15 
september 2021.  
 
Sammanfattning 
Sammanställning över beslutsattestanter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har sammanställt en lista över 
beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med 
markerade förändringar från 1 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 30/2021 
Lista över beslutsattestanter från 2021 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 53/2021 Dnr 2021/240 710  
 
Riktlinjer för omsorgen på kvällar och helger 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar de förtydligade riktlinjerna för 
omsorgen på kvällar och helger. Riktlinjerna gäller från 1 oktober 2021. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för omsorgen på kvällar och helger.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottet 2021-08-16, § 27/2021, presentarede Emma Roos 
Simonsson, verksamhetschef för förskolan, en kort historik samt en 
nulägesbild för omsorgen på kvällar och helger. Arbetsutskottet gav Emma 
Roos Simonsson i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
omsorgen på kvällar och helger till arbetsutskottet den 6 september 2021.  
 
Vid arbetsutskottet presenterade Emma Roos Simonsson förtydligade 
riktlinjerna för omsorg på kvällar och helger. Arbetsutskottet gjorde några 
ändringar som tas med i förslaget.  
 
Vid dagens sammanträde presenterar Emma Roos Simonsson förslaget på 
förtydligade riktlinjerna för omsorg på kvällar och helger med de ändringar 
arbetsutskottet gjort. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 31/2021 
Riktlinjer för omsorg på kvällar och helger 2021-09-07  
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef för förskolan 
Rektorer för förskolan 
Skoladministratörer för förskolan 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 54/2021 Dnr 2021/306 026  
 
Rapport om sjukfrånvaro januari - juni 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. 
 
Sammanfattning 
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för nämndens verksamheter 
januari – juni 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en redovisning av sjukskrivningsstatistiken två gånger om året, i februari 
och i september.  
 
HR-konsult Frida Grännö har sammanställt sjukskrivningsstatistiken för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen avser 
januari - juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av sjukskrivningsstatistiken januari – juni 2021 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 55/2021 Dnr 2021/307 609  
 
Rapport om tjänstesituationen höstterminen 
2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. 
 
Sammanfattning 
Rapport om tjänstesituationen inom förskola och skola höstterminen 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en redovisning av tjänstesituationen i september.  
 
Vid dagens sammanträde redogör HR-konsult Frida Grännö för 
tjänstesituationen höstterminen 2021. Sammanställningen avser 
medarbetare med legitimation i minst ett ämne. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av tjänstesituationen höstterminen 2021 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 56/2021 Dnr 2020/236 609  
 
Riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända 
eller har annat modersmål än svenska 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Information om Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande och det 
beslut 2 som kommit samt den överenskommelse 2 som undertecknats. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars har 2021-05-12, § 31/2021, 
informerat om den riktade insats 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.  
 
Nu har beslut om insatser 2 kommit samt en överenskommelse 2 
undertecknats. Martin Snickars informerar om vilka insatser som kommer 
att genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om insatser 2, 2021-06-07 
Överenskommelse 2 mellan Skolverket och Hultsfreds kommun   
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 57/2021 Dnr 2021/304 609  
 
Betygsstatistik vårterminen 2021 samt statistik 
för kommunens skolor 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av betygsstatistik för höstterminen 2021 samt statistik om 
elevantal på kommunens skolor.  
 
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.  
 
Nya Centralskolan i Virserum AB har meddelat att de inte kunnat ta fram 
statistiken just nu då de har bytt system.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för betygsstatistiken för 
kommunens skolor samt en analys av resultaten. 
 
Martin Snickars presenterar också statistik om elevantal på kommunens 
skolor som barn- och utbildningsnämnden har frågat efter.  
 
Beslutsunderlag 
Betygsstatistik höstterminen 2021 
 
___ 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 58/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-09-06 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-09-06 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-09-06 
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 20 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev i grundvux. 3 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 9 st.  
 
Rektor Andreas Ekberg – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
Punkt 6.16 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2021-09-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-09-06 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen mot, 8 st. 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Punkt 1.12 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 2 st.  
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 6 st. 
Punkt 6.6 Yttrande om skolgång och fritidshem i annan kommun, 2 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-09-06 
Rapport om delegationsbeslut 2021-09-06 
 

  ___ 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 59/2021   
 
Meddelande 
 

1. Kommunens revisorer 
Projektplan: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen 

Utredning efter anmälan till Skolinspektionen SI 2021:3195.  
Redovisning av statsbidrag för Hälso- och sjukvård 2020. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-08-17 – 2021-09-06 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2020-09-07 – 2021-09-06 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2021-09-15 

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 Anders Larsson, V *        

2 Elisabeth Löfkvist, C Åsa Landberg, C *        

3 Maria Österberg, C Gunilla Aronsson, C *        

4 Annica Eek, KD §§ 49-59 *         

5 Pär Edgren, M *         

6 Mikael Lång, S *         

7 Christel Rüdiger Karlsson, S *          

8 Kjell Mellberg, S *         

9 Göran Gustafsson, SD *         
 
* Deltog på distans via Teams 
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