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Ärendelista 2021-11-10 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 65 Internkontrollplan 2021 - Kontroll av 
att fakturor betalas i tid 

2020/344 003  

§ 66 Internkontrollplan 2022 2021/346 003  

§ 67 Rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

2021/347 003  

§ 68 Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan från 2021-12-
01 

2021/340 004  

§ 69 Sammanträdestider år 2022 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott 

2021/341 600  

§ 70 Statsbidrag vuxenutbildningen   

§ 71 Uppföljning av plan för samverkan 
skola - arbetsliv 

2019/410 619  

§ 72 Redovisning av gällande nämndens 
lokaler och elevantal 

  

§ 73 Samlad bedömning av hur den interna 
kontrollen fungerar 

  

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 75 Meddelande   

§ 76 Avstängning av elev i gymnasieskola 2021/345 606  

§ 77 Val av ny ledamot tillika 1: e vice 
ordförande i barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021/331 109  

 Närvarolista   
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 65/2021 Dnr 2020/344 003  
 
Internkontrollplan 2021 - Kontroll av att fakturor 
betalas i tid 
 
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 att fakturor 
betalas i tid. 
 
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 

 
Kontroll av att fakturor betalas i tid ska rapporteras till nämnden i 
november 2021. Uppföljningen visar på dröjsmålsräntor för sent betalda 
fakturor. För perioden 210101-210930 är endast 5 verifikationer bokförda 
med kostnader för dröjsmålsränta. Åtgärden är att påminna om vikten av att 
betala fakturor i tid.  
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Beslutsunderlag 
Kontroll av att fakturor betalas i tid.  
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 66/2021 Dnr 2021/346 003  
 
Internkontrollplan 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar en interkontrollplan för 2022 med 
samma kontrollområden som 2021.    
 
Sammanfattning 
Framtagande av plan för intern kontroll 2022. 
 
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. 

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

Kommunen har riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen som antagits av kommunstyrelsen 2018-09-04, § 78/2018. 
Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSK:s 
förbundsdirektion varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. 
Kontrollplanen ska följas upp årligen. 
 
Vid sammanträdet diskuteras vilka kontrollområden nämnden vill ha som 
kontrollområden 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 38/2021 
 Förslag till internkontrollplan 2022 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
Samtliga skolledare 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 67/2021 Dnr 2021/347 003  
 
Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 
2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att komplettera 
förslaget med rapporter till barn- och utbildningsnämnden med en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.   
 
Sammanfattning 
Plan för rapporter till nämnden 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden brukar ha en plan för rapporter till 
nämnden. Den innehåller redovisningar som nämnden vill ta del av under 
året samt hur det ska redovisas och vem som ansvarar för redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 39/2021 
Arbetsutskottets förslag till ändringar 
Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2022 
 
 
Skickas till 
Arbetsutskottet 
 
___ 
 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 68/2021 Dnr 2021/340 004  
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan från 2021-12-01 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till revidering av 
nämndens dokumenthanteringsplan. Den reviderade planen gäller från 
2021-12-01. 
 
Sammanfattning 
Ändring i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 
gällande registerutdrag. Tillägg av två nya handlingar under central 
förvaltning och Lärcenter. Justeringar i en anmärkning, ett namn, en 
tidsfrist och en sortering föreslås.   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Hultsfreds kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. 
Den aktuella dokumenthanteringsplanen för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter antogs av nämnden 2019-10-01, § 
73/2019 och gäller från 2019-10-01. 
 
Enligt nuvarande dokumenthanteringsplan ska utdrag ur polisens 
belastningsregister bevaras i personakten. Arbetsgivaren har enligt 
skollagen 2 kapitlet 31 paragrafen krav att kontrollera registerutdrag innan 
anställning i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller i sådan pedagogisk verksamhet där 
den anställde kommer i kontakt med barn.  
 
Den dokumentation som ska göras är en notering att utdraget har visats 
upp. Någon annan dokumentation får inte göras. Det är inte tillåtet att göra 
noteringar om utdragets innehåll, ta kopia eller spara det.  
 
Därför föreslås en ändring i dokumenthanteringsplanen på sida 7 under 
anmärkning/rutin till visas upp för chef inför anställning. Datumet på 
utdraget samt att utdraget visats upp noteras i särskild ruta på 
anställningsavtal. Ingen dokumentation om innehåll får göras. 
 
Handlingen rapporter till nämnden föreslås läggas till på sidan 11. De 
diarieförs och bevaras. Tidsfrist för leverans till centralarkivet 2 år.  
 
En ändring i anmärkningar/rutin gällande avtal om barnomsorg sidan 15  
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förslås. Gallras 3 år efter avtalstidens utgång. Sitter ihop med uppsägning av 
plats. 
 
Namnet på det system som barn- och utbildningsförvaltningen använder för 
anmälan och utredning av kränkande behandling enligt skollagen och 
diskriminering av barn eller elever enligt diskrimineringslagen har bytt 
namn till Kränkande behandling Incident. Det ändras i 
dokumenthanteringsplanen.  
 
Tidsfristen för förteckning över fördelning av premier och stipendier sidan 
22 förslås att ändras till efter år 9.  
 
För Hultsfred Lärcenters slutbetyg/samlat betygsdokument/utdrag ur 
betygskatalog på sidan 50 förslås ändrad sortering till 
personnummerordning.  
 
Ett tillägg föreslås för Hultsfred Lärcenter sidan 52. Handlingen är 
delegationsbeslut avslag för elev. Medium är papper. Sortering är 
personnummerordning och förvaras i pärm. Handlingarna förslås bevaras 
och med tidsfristen för att lämna till centralarkivet 1 år.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 40/2021 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2021-10-18 
Förslag på reviderad dokumenthanteringsplan från 2021-12-01 
 
 
Skickas till 
Samtliga skolledare 
Skoladministratörerna 
Personal på barn- och utbildningskontoret 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 
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BUN § 69/2021 Dnr 2021/341 600  
 
Sammanträdestider år 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2022 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt tider för 
utvärderingsdagar, gruppmöten, verksamhetsbesök och presidiets informella 
överläggningar med barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp enligt 
följande: 

  Arbetsutskott                     Barn- och utbildningsnämnd 

måndagar kl.  onsdagar kl.  
17 januari 13.30 26 januari 13.30  
  7 februari 13.30 16 februari 13.30  

Utvärderingsdagar heldagar onsdag-torsdag 2-3 mars  

  7 mars 13.30 16 mars 14.30 (Presidiet till 
BUSG 7 mars) 
(Verksamhets- 
besök 16 mars) 

  4 april 13.30 13 april 13.30  
  2 maj 13.30 11 maj 13.30  

  13 juni 13.30 22 juni 13.30  

22 augusti 13.30 31 augusti 13.30 (Verksamhets- 
besök  
31 augusti) 

  12 september 13.30 21 september 13.30  

  3 oktober 13.30 12 oktober 13.30 (Presidiet till 
BUSG  
3 oktober) 

  31 oktober 13.30 9 november 14.30  

  5 december 13.30 14 december 13.30  
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Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte onsdagen 
den 16 mars och onsdagen den 9 november k. 13:30-14:30 
 
Gruppmötena är kl. 12.30. 
 
Till verksamhetsbesöken på förmiddagarna den 9 mars och den 31 augusti skickas 
separata inbjudningar med mer information.  
 
Presidiet bjuds in för informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp på förmiddagen den 7 mars samt 
förmiddagen den 3 oktober kl. 11.00. 
 
Sammanfattning 
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och nämndens 
arbetsutskott 2022 samt tider för utvärderingsdagar, gruppmöten, 
verksamhetsbesök och presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdestider 2022 för barn- och utbildningsnämnden och 
dess arbetsutskott har tagits fram. Det är också inlagt tider för 
utvärderingsdagar, gruppmöten, verksamhetsbesök, gemensamt möte med 
socialnämnden samt presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp. 
 
Förslag 
Elisabeth Löfkvist, C, föreslår ändring av verksamhetsbesöket den 21 september 
till 31 augusti 2022.  
 
Omröstning 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Elisabeth Löfkvist, C, förslag att ändra verksamhetsbesöket den 21 september 
till 31 augusti 2022. Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt Elisabet Löfkvist, C, förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 41/2021 
 
 
Skickas till 
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i  barn- och 
utbildningsnämnden 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
 
___ 
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BUN § 70/2021   
 
Statsbidrag vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Information om statsbidrag till vuxenutbildningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om statsbidrag till 
vuxenutbildningen. En del statsbidrag har tagits bort eller gjorts om. Nya 
statsbidrag har tillkommit. Nya statsbidrag har sökts inför våren. Om inte 
alla platser som statsbidraget avser används kan kommunen behöva 
återbetala bidrag.                
 
___ 
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BUN § 71/2021 Dnr 2019/410 619  
 
Uppföljning av plan för samverkan skola - 
arbetsliv 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden informerar kommunstyrelsen om den 
uppföljning och enklare revideringen av planen för samverkan skola - 
arbetsliv som nämnden har gjort.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit en plan för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Planen ska följas upp årligen och utvärderas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att anta en plan för samverkan 
skola - arbetsliv. Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden 
befogenheter att besluta om enklare revideringar. Slutligen beslutar 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska få del av enklare revideringar 
samt uppföljningar av planen. 
  
I planen framgår att den är kommunövergripande och årligen behöver följas 
upp och utvärderas på ett systematiskt sätt som leder till fortsatt utveckling 
och ökad kvalitét i arbetet med samverkan skola-arbetsliv. 
 
Det är också av stor vikt att resultatet av genomförda insatser följs upp och 
utvärderas för att se om de lett till ökad måluppfyllelse. 
 
Det är även viktigt att det kontrolleras om arbetsplanen följs och planerade 
aktiviteter har genomförts. Detta kan redovisas i respektive skolenhets 
kvalitetsarbete.  
 
Arbetsutskottet 2019-12-02, § 51/2019, gav barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att göra en uppföljning av planen för samverkan 
skola – arbetsliv. Uppföljningen ska presenteras för nämnden i januari 
2020.  
 
Arbetet med pandemin har tagit mycket tid. Uppföljning av planen har inte 
kunnat genomföras. Eleverna har inte kunnat vara ute på prao eller göra 
verksamhetsbesök. Vid dagens arbetsutskott presenterar Martin Snickars 
uppföljning av planen samt förslag på enklare revideringar. 
 
Arbetsutskottet 2021-10-04, § 2021/35, gav barn- och utbildningschef 
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Martin Snickars i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad plan för 
samverkan skola – arbetsliv till arbetsutskottet den 1 november 2021. 
 
Vid dagens sammanträde presenterar Martin Snickars ett förslag till 
reviderad plan för samverkan skola – arbetsliv.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 45/2021 
Förslag till reviderad plan för samverkan skola - arbetsliv 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___ 
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BUN § 72/2021 Dnr 2021/357 609  
 
Redovisning av gällande nämndens lokaler och 
elevantal 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram 
förslag på vilka möjligheter det finns att genomlysa lokalfrågorna.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av basfakta för barn- och utbildningsnämndens förskolor och 
skolor i Hultsfreds kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en redovisning av basfakta gällande nämndens lokaler och elevantal. 
Barn- och utbildningschef  Martin Snickars redovisar elevantal på 
kommunens skolor och förskolor. När det gäller lokaler har inte en 
komplett redovisning kunnat tas fram.                                 
 
Beslutsunderlag 
Basfakta förskolor och skolor 2021-11-08 
 
 
Skickas till 
Arbetsutskottet 
 
___ 
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BUN § 73/2021 Dnr 2020/344 003  
 
Samlad bedömning av hur den interna 
kontrollen fungerar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om hur den interna 
kontrollen fungerar.  
 
Sammanfattning 
Samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar utifrån 
kommunens riktlinjer.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2021 ska nämnden 
ha en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Det 
framgår också i riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna för den interna 
kontrollen. 
 
Barn- och utbildningschef  Martin Snickars har tagit fram en samlad 
bedömning av hur den interna kontrollen 2021 fungerat.  
 
 
Beslutsunderlag 
Samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar 2021-11-08 
 
___ 
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BUN § 74/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-11-01 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-11-01 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-11-01 
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 25 st.  
Punkt 10.2 Mottagande av elev i grundvux. 14 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 3 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Annika Dehlin – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Charlotte Söderling – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2021-11-01 
Punkt  Anställning, 1 st.  
 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson  – 2021-11-01  
Punkt 9.1 Mottagande av elev fr. kommunen eller samverkansområde, 
enligt arkivlista. 
Punkt 9.2 Mottagande av elev från annan kommun, enligt arkivlista. 
 
Rektor Jeanette Kindhag – 2021-11-01 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 2 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-11-01 

16



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 4.8 Plats i fritidshem p.g.a. familjens situation, 1 st.  
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-11-01 
Punkt 6.6 Yttrande om skolgång och fritidshem i annan kommun, 2 st.  
 
Rektor Mathilda Kahn – 2021-11-01 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-11-01 
Rapport delegationsbeslut 2021-10-04 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 75/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket  
Beslut: Statsbidrag för entreprenörskap i skolan för 2020. 
Skolverket beslutar att kommunen ska återbetala 37 861 kronor.   
Beslut om bidragsramar för statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan 2022. 
Beslut: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 
utanför ordinarie undervisningstid 2020. Skolverket beslutar att 
godkänna redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2021. 
Skolverket beviljar 113 200 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2020. Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan 
återkrav. 
 

2. Skolinspektionen 
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med 
introduktionsprogram efter tillsyn i Hultsfreds gymnasium 2. 
 

3. Barn- och elevombudet 
Beslut efter anmälan enligt skollagen 6 kapitlet. Hultsfreds 
kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att 
motverka kränkande behandling. Eftersom det finns särskilda skäl 
avstår Barn- och elevombudet från att ingripa och därmed avslutas 
ärendet.  
 

4. Högsta förvaltningsdomstolen 
Föreläggande: Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat 
prövningstillstånd avseende en viss fråga i mål 3291-21. Hultsfreds 
kommun ska yttra sig i fråga om Migrationsverket har haft ställning 
som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan 
domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat 
Migrationsverkets beslut.  
 

5. Förvaltningsrätten i Linköping 
Två domar: Ersättning för extraordinära kostnader enligt 
förordning om statlig ersättning för asylsökande. Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandet på så sätt att kommunen ska anses ha rätt till 
ersättning för extraordinära kostnader gällande skolskjuts för aktuell 
period.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

6. Kommunfullmäktige  
2021-09-27, § 104/2021: Entledigande från Martina Bäcketoft, C, 
från uppdrag som förste vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 

7. Kommunstyrelsen 
2021-10-19, § 109/2021, Uppföljning av målen för ”Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun” 
 

8. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2021-10-12, § 212/2021: Redovisning av åtgärder 
2021-10-12, § 213/2021: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
2021-10-26, § 232/2021: Revisionsrapport granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

9. Kommunens revisorer 
Rapport: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

10. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ansökan om statsbidrag för icke-folkbokförda HT 2021. 
Rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster HT 2021. 
Redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2021. 
Rekvisition av statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och 
helger HT 2022.  
Rekvisition av statsbidrag för lärarassistenter HT 2021.  
Ansökan om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT 2021. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-10-05 – 2021-11-01 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2020-11-02 – 2021-11-01 
Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn Järnforsens skola, 
dnr. 2021:339 
Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn Silverdalens skola, 
dnr. 2021:343 
 

11. Hultsfred Lärcenter 
Slutredovisning § 37a-medel, insatser för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av 
ersättning enligt förordningen (2010:1122) 

 
            ___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 76/2021 Dnr 2021/345 606 

Avstängning av elev i gymnasieskola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stänga av NN från Hultsfreds 
gymnasium under tidsperioden 2021-11-15 till 2021-11-26. 
Avstängningen grundar sig på skollagen kapitel 5 paragraf 17 att eleven 
försökt att vilseleda bedömningen.  

Sammanfattning 
Avstängning av elev från utbildning på Hultsfreds gymnasium för 
tidsperioden 2021-11-15 till 2021-11-26. 

Ärendebeskrivning 
Rektor Andreas Ekberg redogör för händelser och åtgärder i ett elevärende 
på Hultsfreds gymnasium. Förslag till beslut är att stänga av eleven från 
Hultsfreds gymnasium under tidsperioden 2021-11-15 till 2021-11-26. 
Avstängningen grundar sig på skollagen kapitel 5 paragraf 17 att eleven 
försökt att vilseleda bedömningen.  

Beslutsunderlag 
Underlag till huvudman för beslut om avstängning av elev i gymnasieskola 
2021-10-25 

Skickas till 
Eleven 
Andreas Ekberg, rektor 

___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 77/2021 Dnr 2021/331 109  
 
Val av ny ledamot tillika 1: e vice ordförande i 
barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Åsa Landberg, C, till ledamot tillika  
1: e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 
Martina Bäcketoft, C.   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har då följande ledamöter och 
ersättare:  
 
Ordinarie 
Vakant 
Åsa Landberg, C 
Mikael Lång, S 
Kjell Mellberg, S 
 
Ersättare 
Annika Eek, KD  
Elisabeth Löfkvist, C 
Christel Rüdiger Karlsson, S 
Lena Persson, S 
 
Ordförande: Vakant 
1: e vice ordförande: Åsa Landberg 
2: e vice ordförande: Mikael Lång, S 
 
Sammanfattning 
Val av ny ledamot tillika 1: e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Martina Bäcketoft, C. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 104/2021, att entlediga 
Martina Bäcketoft från sitt uppdrag som förste vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Martina Bäcketoft har varit ledamot tillika 1: e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. En ny ledamot och 1: e vice ordförande 
måste utses.   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
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2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Skickas till 
Åsa Landberg, C  
Lönehandläggare 
Kommunkansliet 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2021-11-10 

1 (1) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvaro-/Röstningslista 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Åsa Landberg  X       

2 Elisabeth Löfkvist, C  X       

3 Maria Österberg, C Gunilla Aronsson, C X       

4 Annica Eek, KD §§ 70-77  X       

5 Vakans         

6 Mikael Lång, S  X       

7 Christel Rüdiger Karlsson, S   X       

8 Kjell Mellberg, S  X       

9 Göran Gustafsson, SD  X       
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