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Ärendelista 2021-12-15 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 78 Närvara vid nämndens sammanträde   

§ 79 Beslutsattestanter 2022 2021/355 002  

§ 80 Taxor 2023 2021/358 049  

§ 81 Bidragsbelopp till enskild verksamhet 
2022 

2021/372 605  

§ 82 Erbjudande om köp av 
Sommarlovsbiljett 2022 

2021/364 049  

§ 83 Rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

2021/347 003  

§ 84 Ny förskola i Hultsfreds tätort - extra 
stängningsdag i samband med flytten 
till Växthuset 

2017/31 290  

§ 85 Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 

2021/349 290  

§ 86 Utökat antal stängningsdagar för 
fritidshemmen 

2021/373 608  

§ 87 Internkontrollplan 2021 - Kontroll av 
att politiska beslut verkställs 

2020/344 003  

§ 88 Internkontrollplan 2021 - Kontroll av 
att mottagande i särskolan uppfyller 
skollagens krav 

2020/344 003  

§ 89 Ansvarig för Lex Maria-anmälningar 2021/366 624  

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 91 Meddelande   
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 78/2021   
 
Närvaro vid nämndens sammanträde 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Magnus Hultman får delta vid 
nämndens sammanträde.   
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde önskar Magnus Hultman 
delta. Han kommer att tillträda som nämndens ordförande och vill bekanta 
sig med nämnden. Enligt nämndens reglemente får annan medges närvaro 
om nämnden är eniga i det beslutet.  
 
___ 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 79/2021 Dnr 2021/355 002  
 
Beslutsattestanter 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner listan över beslutsattestanter för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter, att gälla från 2022-01-01. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning över beslutsattestanter.  
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har sammanställt lista över 
beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med 
markerad förändring från 2022-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 47/2021 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2021-11-04 
Beslutsattestlista barn- och utbildningsnämnden 2022-01-01 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 80/2021 Dnr 2021/358 049  
 
Taxor 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxor 2023 för förskola, fritidshem, musikskola samt 
uthyrning av skollokaler. 
 
Sammanfattning 
Taxor uppräknas enligt direktiv till budget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxor för förskola, fritidshem, musikskola samt uthyrning av skollokaler 
uppräknas enligt budgetdirektiv inför 2023 års budget. Statsbidrag för 
maxtaxa utbetalas till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa 
för bland annat förskola och fritidshem. För att få statsbidrag för maxtaxa 
måste kommuner följa statens direktiv gällande bland annat avgifter.  
 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast 31 
januari varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen 
följer villkoren i förordningen.  
 
I bilaga anges förslag till taxor 2023 samt bilaga taxebestämmelser för barn 
inskrivna i förskola och fritidshem och bilaga taxebestämmelser 
musikskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 48/2021 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2021-11-11 
Förslag till taxor 2023 förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler 
Taxebestämmelser förskola och fritidshem 
Taxebestämmelser musikskolan 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
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BUN § 81/2021 Dnr 2021/372 605  
 
Bidragsbelopp till enskild verksamhet 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2022 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev vid en specifik skolenhet 
som drivs av en enskild huvudman. Bidragsbeloppet bestäms per 
kalenderår och baseras på kommunens budget för verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenhet, om den drivs av en enskild huvudman.  
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. Bidraget består av ett grundbelopp och ev. ett 
tilläggsbelopp.  
 
Grundbidraget beräknas på undervisning, läromedel, elevvård, måltider och 
lokaler. På det läggs ett schablonbelopp på 3 % för administration och 
momskompensation på 6 %. För gymnasiet ska bidragsbeloppet dessutom 
finnas för varje program. Om hemkommunen inte har programmet ska 
riksprislistan tillämpas.  
 
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till varje fristående 
huvudman. Barn- och utbildningschef har delegation att fatta de besluten 
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
Antagningssekreterare på gymnasiet har delegation att fatta de besluten för 
gymnasiet. En fristående huvudman har rätt att överklaga beslut om bidrag 
till allmän förvaltningsdomstol.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 49/2021 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2021-11-26 
Förslag till bidragsbelopp 2022 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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BUN § 82/2021 Dnr 2021/364 049  
 
Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till erbjudandet om 
sommarlovsbiljetter men det är inget som kan prioriteras inom nämndens 
budget.  
 
Sammanfattning 
Kalmar läns trafik erbjuder samtliga kommuner att köpa 
sommarlovsbiljetter till skolungdomar. Barn- och utbildningsnämnden ska 
lämna yttrande över erbjudandet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett, för sommaren 2022, till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen.  
 
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 2 
i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar.  
 
Sommarlovsbiljetten är giltig under sommarlovet och gäller för obegränsat 
antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas ut.  
Priset för Sommarlovsbiljetten är preliminärt 538 kronor per biljett (inkl. 
moms).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 247/2021, beslutade att 
översända skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och  
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 52/2021 
KSAU § 247/2021 
Skrivelse från Kalmar länstrafik 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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BUN § 83/2021 Dnr 2021/347 003  
 
Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 
2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapporten om närvaro- och 
frånvarostatistik flyttas till april med redovisning från ÖSAM-gruppen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsmiljö redovisas i det 
systematiska redovisningsarbetet vid utvärderingsdagarna i mars.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redovisning av elevantalet 
flyttas till september. Redovisningen av basfakta gällande nämndens 
lokaler ligger kvar i november.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att efter förändringarna anta planen 
för rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2022.  
 
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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-10, § 67/2021, gav arbetsutskottet i 
uppdrag att komplettera förslaget med rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden med en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 53/2021 
Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2021 
 
 
Skickas till 
Samtliga med tilldelat ansvar för rapporter 
Samtliga skolledare 
Nya Centralskolan i Virserum AB 
 
___ 
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BUN § 84/2021 Dnr 2017/31 290  
 
Ny förskola i Hultsfreds tätort - extra 
stängningsdag i samband med flytten till 
Växthuset 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra en tillfällig utökning med 
en stängningsdag för Stålhagens och Oredans förskolor under våren 2022. 
Stängningsdagen ska läggas i anslutning till befintligt sport- eller påsklov 
som äger rum i anslutning till flytten till nya förskolan Växthuset.  
 
Vårdnadshavare med behov av barnomsorg kan erbjudas plats på annan 
förskola under denna dag. Utökningen gäller endast under våren 2022.  
 
Sammanfattning 
Extra stängningsdag för Stålhagens och Oredans förskolor i samband med 
flytt till nya förskolan Växthuset.  
 
Ärendebeskrivning 
Stålhagens och Oredans förskolor står inför en stor flytt av verksamheten 
till nya lokaler på Växthuset. Flytten kommer att ske i anslutning till sport- 
eller påsklovet. Detta för att samtidigt kunna erbjuda en trygg och 
omsorgsfull verksamhet för de barn som behöver plats under denna period. 
Under sport- och påsklov är det färre barn i verksamheten. 
 
Förskolornas rektorer erbjuder vårdnadshavarna alternativ för att begränsa 
antalet barn under flyttningen. Barn med allmän förskola erbjuds att vara på 
plats en vecka extra efter läsårets slut. Det gäller vårdnadshavare som väljer 
att inte använda platsen den vecka flytten genomförs (vecka 9 eller 17).  
 
Vårdnadshavare som har plats 15 timmar per vecka som inte är avgiftsfri 
erbjuds att under vårterminen 2022 förlägga de 15 timmarna på valfria 
andra dagar än veckan för flytten. Förhoppningsvis kan det underlätta 
själva flytten för både barnen, medarbetarna och vårdnadshavarna.  
 
Trots det ser förskolans rektorer och verksamhetschef att det kommer bli 
svårt är att få till hela processen riktigt bra. De föreslår att Stålhagens och 
Oredans förskolor får möjlighet till en extra stängningsdag i anslutning till 
flytten.  
 
Stängningsdagen läggs ut en dag innan öppningen. Den ska användas för 
att all personal ska få möjlighet att finnas på sin nya arbetsplats samtidigt. 

10



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-15 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

De kan då förbereda mottagandet av barnen. Samtidigt erbjuds alla 
vårdnadshavare att besöka verksamheten denna dag innan deras barn ska 
börja.  
 
Förskolans rektorer och verksamhetschef ser även att det finns behov av att 
anlita ett flyttföretag för hjälp med flytt av emballage. Serviceenhetens 
kapacitet räcker inte till då kommunens andra verksamheter är i gång som 
vanligt under denna period. Kostnaden tas inom befintlig budget.   
  
Tidigare beslut 
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. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Emma Roos Simonsson, 
verksamhetschef för förskolan, om planeringen och förseningen med den 
nya förskolan Växthuset.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 50/2021 
Tjänsteskrivelse från Emma Roos Simonsson 2021-11-30 
Barnchecklista 
 
 
Skickas till 
Emma Roos Simonsson, verksamhetschef för förskolan 
Marie Karlsson, rektor Oredans och Stålhagensförskolor  
Annelie Johansson, rektor Oredans och Stålhagens förskolor 
 
___ 
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BUN § 85/2021 Dnr 2021/349 290  
 
Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunfullmäktige för 
hyra av en tvåvåningsmodul med tillagningskök och matsal till Ekbackens 
förskola från den 1 juli 2022. Engångskostnader uppgår till 1 650 000 kronor 
och driftskostnader för 2022 uppgår till 918 500 kronor.  
 
Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget och beslutet kan endast utföras 
om äskade medel beviljas.  
 
Sammanfattning 
Elevantalet har ökat på Vena skola och det finns behov av utökade lokaler. 
För att lösa skolans lokalproblem föreslås att förskolans modul byts ut till en 
tvåvåningsmodul och flyttar ut ur skolans lokaler. I förskolans 
tvåvåningsmodul skapas även kök och matsal för hela förskolans 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2017 utökades skolan med ett klassrum och ett grupprum 
för att kunna ta emot fler elever på Vena skola. Samma behov fanns även 
inom förskolan som hade ett ökat antal barn som skulle skrivas in. I augusti 
2017 var det 57 elever på Vena skola och under höstterminen 2021 har 
skolan 91 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs 6. Orsakerna till 
ökningen är inflyttning till Vena under de senaste åren.  
 
Inför höstterminen 2022 finns det behov av att utöka skolans lokaler 
ytterligare för att få plats. I arbetsmiljöronden under 2021 har det 
framkommit att det saknas grupprum samt arbetsplatser för personal. Kurator 
och specialpedagog saknar rum att tillgå på skolan.  
 
Elevprognosen för Vena skola för läsåren 2022-2027 visar på 89-93 elever 
per läsår. Skolan behöver även ha plats för nyinflyttade familjer till Vena de 
kommande åren. 
 
Förskolan befinner sig idag delvis i en enplans modul och delvis med en 
avdelning i skolbyggnaden. För att kunna utöka lokalerna till skolan och 
samtidigt förbättra lokalerna för förskolan föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att förskolans modul ersätts med en modul i två 
våningar som täcker hela förskolans behov inklusive tillagningskök och 
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matsal för förskolan. Lösningen gör att skolan får utökade lokaler i 
skolbyggnaden, där förskolans avdelning finns idag.  
 
För att förskolan ska kunna lämna skolans lokaler krävs en utökning av 
förskolans lokaler som idag finns i modulen. Då ytan där modulen kan 
placeras är begränsad, är enda lösningen en tvåvåningsmodul för förskolan. 
Förskolan har behov av lokaler som rymmer mellan 65-70 barn och 12-14 
pedagoger.  
 
Kostnader för utökade lokaler för förskola och skola: 
 
Engångskostnader: 
Projektering och ändring av markberedning för vatten/avlopp och el: 200 000 
kronor. Projektering, arbete, dränering och material för utemiljö vid den nya 
förskolemodulen: 1 000 000 kronor. Inventarier och IT-utrustning till förskolan och 
skolan: 250 000 kronor. 
 
Sammanställning engångskostnader:  
Projektering och markberedning modul:  200 000 kr 
Projektering, arbete, dränering, material utemiljö:  1 000 000 kr 
Inventarier och IT-utrustning 250 000 kr 
Renovering ytskikt samt mellanvägg i skolan 200 000 kr 
Totalt: 1 650 000 kr 

 
Driftskostnader: 
Hyra två-våningsmodul: 1 908 000 kronor/år vid fem-års avtal. 
Enplansmodul tas bort och minskar kostnaderna med 561 000 kronor/år.  
Utökade hyreskostnader uppgår således till 1 347 000 kronor/år. 
 
Kostnader för utökad lokalvård, kost och vaktmästeri: 1,1 tjänst vilket uppgår till en 
kostnad på 490 000 kronor/år. 
 
Sammanställning driftskostnader helår:  
Ökade hyreskostnader modul: 1 347 000 kr 
Personalkostnader lokalvård, kost, vaktmästeri: 490 000 kr 
Totalt: 1 837 000 kr  

 
Driftskostnaderna för 2022 uppgår till 918 500 kronor eftersom det blir 
halvårseffekt på driftskostnaderna med start från och med 1 juli 2022. 
 
Tidigare beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 40/2017, att flytta en 
modul med två avdelningar från Virserum till Vena och placera den på 
fotbollsplanen i anslutning till förskolan. Orsaken var ökat antal barn i 
förskoleverksamhet samt ökat elevantal i skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 51/2021 
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Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-12-06 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
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BUN § 86/2021 Dnr 2021/373 608  
 
Utökat antal stängningsdagar för 
fritidshemmen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet stängningsdagar i 
fritidshemmen från och med januari 2022 till två dagar per termin, för att 
kunna möjliggöra kompetensutveckling för personal i fritidshemmen. 
Stängningsdagarna sker i samband med grundskolans 
kompetensutvecklingsdagar, vilket innebär två dagar på vårterminen och 
två dagar på höstterminen. 
 
Sammanfattning 
Grundskolan och fritidshemmet står inför en genomgripande 
utvecklingsprocess inför läsåret 22/23 i och med den reviderade läroplanen 
för grundskolan och fritidshemmet (Lgr22). Det finns ett behov av att utöka 
antalet kompetensutvecklingsdagar för personal i fritidshemmet och att 
kompetensutvecklingsdagarna sker tillsammans med grundskolans personal 
för att kunna möjliggöra även ett samarbete mellan olika personalkategorier 
på skolan som möter samma elever men i olika verksamheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundskolan och fritidshemmet står inför en genomgripande 
utvecklingsprocess inför läsåret 22/23 i och med den reviderade läroplanen 
för grundskolan och fritidshemmet (Lgr22). 
 
Tidigare förändringar i fritidshemmets uppdrag 
Fritidshemmets uppdrag har redan tidigare stärkts med att fritidshemmet 
ska kunna stimulera elevernas lärande och utveckling och att fritidshemmet 
har ett kompensatoriskt uppdrag på samma sätt som grundskolan. Den 
fjärde delen i läroplanen om fritidshemmets uppdrag har tidigare 
förtydligats med syftet med undervisningen och vilket centralt innehåll som 
ingår i fritidshemmets undervisning. Undervisningen i fritidshemmet 
kompletterar förskoleklass och skola i genomförandet och uppfyllandet av 
läroplanens mål. I och med det stärkta uppdraget finns det också behov av 
utökad kompetensutveckling kontinuerligt för personal i fritidshemmet.  
 
Implementering av Lgr22 i grundskolan och i fritidshemmet 
Under vårterminen 2022 kommer ett implementeringsarbete ske för att 
förbereda inför den reviderade läroplanen och de reviderade kursplanerna 
som gäller från och med höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler 
vilket betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla i grundskolan, 
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grundsärskolan och fritidshemmet. 
 
Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också 
tillkommit ett vidgat värdegrundsuppdrag såsom sexualitet, samtycke och 
relationer och jämställdhet, där både skolan och fritidshemmet ska 
motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.  
 
Fritidshemmet är av stor betydelse för elevernas välmående och lärmiljön 
behöver organiseras för att vara tillgänglig för alla elever. Lärare i 
fritidshemmet arbetar ofta även inom grundskolan vilket gör att det är av 
stor betydelse att hela skolans personal kan delta tillsammans i 
implementeringsarbetet av de reviderade läroplanerna. 
 
Det finns ett behov av att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för 
personal i fritidshemmen och att kompetensutvecklingsdagarna sker 
tillsammans med grundskolans personal, för att kunna möjliggöra även ett 
samarbete mellan olika personalkategorier på skolan som möter samma 
elever men i olika verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår därför att utöka antalet stängningsdagar i fritidshemmen från och 
med januari 2022 till två dagar per termin, för att kunna möjliggöra 
kompetensutveckling för personal i fritidshemmen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 55/2021 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-12-05 
 
 
Skickas till 
Yvonne Nelson, verksamhetschef för fritidshemmen 
Rektorer för fritidshemmen 
 
___ 
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BUN § 87/2021 Dnr 2020/344 003  
 
Internkontrollplan 2021 - Kontroll av att 
politiska beslut verkställs 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ärenden som inte är avslutade 
ska fortsatt följas upp.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2021. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att politiska 
beslut verkställs. 
 
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 kontrollplan 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 

 
Nämndsekreterare Lena Carlsson presenterar utfallet från kontrollen av att 
politiska beslut verkställs.  
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Sammanställning med uppföljning av ärenden beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden som behöver följas upp:  
 
Digitala system för hantering av ansökan, köhantering och vistelsetid i 
förskola och fritidshem 2018-03-14, § 29/2018 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in ett digitalt system för 
ansökan och köhantering till förskola och fritidshem. Kostnaderna tas inom 
befintlig budget. 
Uppföljning 2018: Det är delvis verkställt. Inköp av digitala system för 
hantering av ansökan och köhantering i förskola och fritidshem är beställt 
men IST kan inte leverera förrän augusti 2019. Registrering av vistelsetid 
och iPads är inte beställt än men är på gång inom fritids och under 
planering i förskolan. 
Uppföljning 2019: Upphandlingen är klar och projektet för införande är 
påbörjat. Beräknas vara klart och infört i april 2020.  
Uppföljning 2020: Införandet har blivit försenat och beräknas vara klart i 
januari 2021.  
Uppföljning 2021: En ny e-tjänst för ansökan och köhantering till 
förskola och fritidshem startade den 14 januari 2021.  
 
Hantering av stiftelsen Skolsamfonden 2018-04-25, § 37/2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Skolsamfundens medel, innan 
ansökan om upplösning av stiftelsen görs, används till kulturell verksamhet 
som t.ex. teater- eller musikföreställningar för eleverna. 
Uppföljning 2018: Ekonomikontoret har inte sökt upplösning för fonderna 
än. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, § 82/2019, att anta barn- och 
utbildningsnämndens förslag hur pengarna ska användas.  
Uppföljning 2019: Ekonomikontoret har skickat in en ansökan till 
länsstyrelsen i Östergötland om att få upplösa fonden. Beslut har inte 
kommit än.  
Uppföljning 2020: Beslut har kommit från länsstyrelsen i Östergötland. 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd att förbruka stiftelsens medel på så sätt 
som föreslagits. Pengarna ska användas till kulturell verksamhet som till 
exempel teater- eller musikföreställning för eleverna. Det har inte kunnat 
genomföras på grund av rådande pandemi.  
Uppföljning 2021: Stiftelsen Skolsamfundens medel har inte 
förbrukats helt. Det kvarstår 57 648 kronor.  
 
Nya förskolan i Hultsfreds tätort 2019-02-13, § 15/2019 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att vid byggnationen av den nya 
förskolan i Hultsfreds tätort ska BASTA-kriterierna för materialval och 
kraven för Miljöbyggnad silver följas så långt som är möjligt.  
Barn- och utbildningsnämnden anser också att det ska göras ett medvetet 
val i både byggnation och vid inköp av inventarier för att uppnå en giftfri 
förskola. 
Uppföljning 2019: Projektet har registrerat en loggbok i BASTA där 
projektörerna ska hämta godkända produkter och material och i enlighet 
med miljöbyggnad Silver. Inventarier är inte aktuellt än men de har med 
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tänket i planeringen.  
Uppföljning 2020: BASTA loggbok följs av entreprenören och 
verksamheten ska förhålla sig till densamma för inventarier. 
Uppföljning 2021: BASTA loggbok följs och uppdateras. Avtalet kring 
möbelleveranser är inte klart. I upphandlingen framgår det tydligt att 
kommunen  lyfter fram hållbarhetsperspektivet och en giftfri förskola.  
 
Handlingsplan utifrån kommunens folkhälsoplan 2019-12-11, § 
92/2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att anta förvaltningens förslag på 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens folkhälsoplan. 
Barn och - utbildningsnämndens beslut lämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 
102/2018, som gav uppdrag till varje nämnd med flera att ta fram en 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens mål- och nyckeltal. 
Uppföljning 2020: Arbete enligt aktiviteterna i handlingsplanen pågår 
enligt planen med några undantag: 

• Föräldrautbildningar har inte fungerat på grund av få deltagare. 
• Hälsomässa har inte genomförts under 2020 på grund av corona-

pandemin. 
• Drogtester på gymnasiet har inte kunnat genomföras på grund av 

gällande regelverk.  
Uppföljning 2021: Föräldrautbildning har genomförts för 
vårdnadshavare till de minsta barnen 0-5 år på familjecentralen i 
samverkan med förebyggande socialtjänst och öppen förskola. Fler 
föräldrautbildningar planeras av SoFriSko-grupperna utifrån aktuella 
områden. Vårdnadshavare med barn i årskurs 2, 4, 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet kommer bjudas in.  
Hälsomässa har inte genomförts under 2021 på grund av corona-
pandemin. 
Hultsfreds gymnasium har tagit fram en arbetsgång för drogtester och 
den har implementerats. 
 
Komplettering till beslut om taxa för musikskolan 2021 gällande elever 
folkbokförda i annan kommun 2020-10-12, § 66/2020 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxa för musikskolan 2021, för elever som ej är 
folkbokförda i Hultsfreds kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 123/2020 att godkänna 
förslag till taxa för musikskolan 2021, för elever som ej är folkbokförda i 
Hultsfreds kommun. 
Terminskostnad debiteras berörd kommun.  
Uppföljning 2021: De ansökningar som kommit in från elever i annan 
kommun har skickats över till elevernas hemkommun. Hemkommunen 
har avslagit ansökningarna. Inga elever från annan kommun går på 
musikskolan. Diskussioner pågår mellan kommunerna.  
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Barnkonventionen - implementering, barnchecklista och 
barnkonsekvensanalys 2020-12-16, § 96/2020 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om 
implementeringen i verksamheten av barnkonventionen som ny lag.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnchecklistan ska användas 
inför beslut i nämnden som berör barn och elever. Frågorna tas då med i 
tjänsteskrivelsen. 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den mall för 
barnkonsekvensanalys som tagits fram 
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Nelson, verksamhetschef för 
grundskolan, och Emma Roos Simonsson, verksamhetschef  för förskolan, i 
uppdrag att återrapportera om implementeringen av barnkonventionen till 
styrgruppen för LUPP senast augusti 2021. 
Uppföljning 2021: Barnchecklistan har inte använts vid beslut i 
nämnden. Yvonne Nelson och Emma Roos Simonsson har 
återrapporterat om implementeringen av barnkonventionen till 
styrgruppen för LUPP.  
 
Ny plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter 
samt spel om pengar inom förskola och skola - ANDTS-plan 2021-05-
12, § 30/2021 
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. 
Uppföljning 2021: ANDTS-planen behöver revideras. En arbetsgrupp 
jobbar med det.  
 
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden 
efter arbetsmiljöronder 2021 
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.  
Uppföljning 2021: AB Hultsfreds bostäder utreder alternativ för 
lokaler till Silverdalens skola. Ett möte är inplanerat för diskussion om 
kommande investeringsbudget. 
 
Uppföljning av målen för Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 2021-08-25, § 43 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta det 
reviderade målet för ökad tillgänglighet inom utbildningen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19, § 109/2021 att godkänna 
uppföljningen och översynen av målen i handlingsplanen. 
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Uppföljning 2021: Den reviderade planen är antagen.    
 
Den åtgärd som föreslås efter uppföljningen är:  
De ärenden som inte är avslutade ska fortsatt följas upp. Kontroll av att 
politiska beslut verkställs tas med som kontrollpunkt i nästa års 
internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2021-11-26 
Kontroll av att politiska beslut beviljas  
 
 
Skickas till 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
 
___ 
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BUN § 88/2021 Dnr 2020/344 003  
 
Internkontrollplan 2021 - Kontroll av att 
mottagande i särskolan uppfyller skollagens 
krav 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2021. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att mottagande i 
särskolan uppfyller skollagens krav. 
 
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 kontrollplan 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 

 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars presenterar utfallet av 
kontrollen av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav.  
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Beslutsunderlag 
Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
 
___ 
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BUN § 89/2021 Dnr 2021/366 624  
 
Ansvarig för Lex Maria-anmälningar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser skolsköterska Maritha Salvenius till 
ansvarig för anmälningar enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 § 
(Lex Maria-anmälningar) från och med 2021-12-15. Samtidigt avslutas 
skolsköterska Karin Sjödals ansvar för anmälningar enligt 
patientsäkerhetslagen.  
 
Sammanfattning 
Ansvarig för anmälan enligt patientsäkerhetslagen (Lex Maria-
anmälningar).  
 
Ärendebeskrivning 
I Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:41, 4 §, framgår att vårdgivaren 
ska utse vem som är ansvarig för anmälan enligt 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) (Lex Maria). Inför anmälan ska den 
ansvariga se till att händelsen utreds. Det framgår också i det 
ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser som 
barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2021-10-21, § 68/2020. 

Ansvarig för anmälan enligt Lex Maria registreras i Socialstyrelsens 
vårdgivarregister.  

Barn- och utbildningsnämnden utsåg 2020-10-21, § 69/2020, Karin Sjödal 
till ansvarig för anmälningar enligt patientsäkerhetslagen. Hon har avsagt 
sig uppdraget och ny ansvarig för anmälningarna behöver utses. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Dehlin 2021-11-23 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
Maritha Salvenius, skolsköterska 
 
___ 
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BUN § 90/2021   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2021-12-06 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2021-12-06 
 
Rektor Aina Kalle – 2021-12-06 
Punkt 10.10 Mottagning till sfi, 6 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 28 st.  
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2021-16-06 
Punkt  Anställning, 4 st.  
 
Rektor Jeanette Kindhag – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
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Rektor Lena Homanen Malmer – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st.  
Punkt 4.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obetald fordring, 3 st. 
Punkt 4.9 Plats i fritidshem för elev i behov av särskilt stöd, 2 st. 
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 2 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2021-12-06 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen mot, 1 st.  
Punkt 11.1 Anställning, 2 st. 
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 4 st. 
Punkt 6.19 Yttrande till förvaltningsrätten gällande skolskjuts, 1 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Musikledare Thomas Åstrand – 2021-12-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-12-06 
Rapport delegationsbeslut 2021-12-06 
 
___ 
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BUN § 91/2021   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning av förskollärare för 2021. 
Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 13 910 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2021. 
Skolverket beviljar Hultsfreds kommun 41 300 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i Sverige för 2021. Skolverket beviljar Hultsfreds 
kommun 55 400 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2021. Hultsfreds kommun beviljas 153 300 kronor. 
Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021. 
Hultsfreds kommun beviljas 637 335 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 
2021. Hultsfredskommun beviljas 356 464 kronor för HT 2021.  
 

2. Skolinspektionen 
Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete för 
rättvisande och likvärdig betygssättning vid Albäcksskolan 2.  
Förfrågan gällande Lindblomskolan.  

 
3. Barn- och elevombudet 

Begäran om eventuellt yttrande. 
 

4. Migrationsverket  
Svar angående ansökningar som kommer att beviljas ersättning, 13 
st. 
  

5. Kommunfullmäktige  
2021-11-08, § 120/2021: Entledigande från Pär Edgren, M, från 
samtliga politiska uppdrag. 
2021-11-08, § 122/2021: Val av ny förste vice ordförande samt ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
6. Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ansökan om statsbidrag för Lärlingsvux 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Lärlingsvux kombination 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Yrkesförare 2022. 
Ansökan om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT 2021. 
Rekvisition av statsbidrag för Lärarlönelyftet HT 2021. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-15 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

diskriminering 2021-11-02 – 2021-12-06 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2020-12-07 – 2021-12-06 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-15 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 92/2021 Dnr 2021/375 109  
 
Val av ny ledamot tillika ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Magnus Hultman, M, till ledamot 
tillika ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Pär 
Edgren, M.   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har då följande ledamöter och 
ersättare:  
 
Ordinarie 
Magnus Hultman, M 
Åsa Landberg, C 
Mikael Lång, S 
Kjell Mellberg, S 
 
Ersättare 
Annika Eek, KD  
Elisabeth Löfkvist, C 
Christel Rüdiger Karlsson, S 
Lena Persson, S 
 
Ordförande: Magnus Hultman 
1: e vice ordförande: Åsa Landberg 
2: e vice ordförande: Mikael Lång, S 
 
Sammanfattning 
Val av ny ledamot tillika ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Pär Edgren.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-11-08, § 120/2021, beslutade att entlediga Pär 
Edgren, M, från sina uppdrag.  
 
Pär Edgren har varit ledamot tillika ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. En ny ledamot och ordförande behöver 
utses.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-15 

2(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Skickas till 
Magnus Hultman, M 
Lönehandläggare 
Kommunkansli 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2021-12-15 

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 Gunilla Aronsson, C * X       

3 Maria Österberg, C  X       

4 Annica Eek, KD   X       

5 Vakans Mikael Karlsson, C 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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