
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-26 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 26 januari 2022 kl. 
13:30 – 15:56 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
  
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef * 
 Lena Carlsson, nämndsekreterare 
 Mikael Karlsson, C * 
 Anders Larsson, V * 
 Minna-Maria Jonsson, personalrepresentant §§ 1-5 * 
 Mattias Berggren, personalrepresentant §§ 1-4 * 
 Yvonne Nelson, verksamhetschef grundskolan §§ 1-2 * 
 
 * Deltog på distans via Teams 
  
 Detta protokoll har justerats digitalt 
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 1-10 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Magnus Hultman 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Mikael Lång                        
  
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-01-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-26 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendelista 2022-01-26 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 1 Information om ändrade läroplaner och 
kursplaner i grundskolan och 
grundsärskolan 

  

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 3 Meddelande   

§ 4 Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2021/273 007  

§ 5 Remiss: Förslag till aktualiserad 
version av skolkulturstrategin 
RELEVANT 2023-2024 

2022/6 620  

§ 6 Fyllnadsval av representant till 
samverkansrådet för 
gymnasieutbildningar 2019-2022 

2022/16 600  

§ 7 Fyllnadsval av representant till Lokala 
hälsorådet 2019-2022 

2022/15 600  

§ 8 Nominering av nya representanter till 
styrgruppen för Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken  LUPP 2019-2022 

2022/14  

§ 9 Fyllnadsval av representanter till 
programråd för Hultsfreds gymnasium 
och Hultsfreds vuxenutbildning 2019-
2022 

2022/13 600  

§ 10 Duschbås i omklädningsrum   

 Närvarolista   
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1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 1/2022   
 
Information om ändrade läroplaner och 
kursplaner i grundskolan och grundsärskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Information om ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och 
grundsärskolan som börjar tillämpas från höstterminen 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för grundskolan, Yvonne Nelson, informerar om de 
ändrade läroplanerna och kursplanerna för grundskolan (Lgr22) och 
grundsärskolan (Lgrsär22). De ska börja tillämpas från höstterminen 2022. 
Det finns inga övergångsregler.  
 
Grundskolans läroplan består av fem delar och grundsärskolans av tre. 
I läroplanernas två inledande delar har nya formuleringar om sexualitet, 
samtycke och relationer, jämställdhet samt andra formuleringar i skolans 
uppdrag och värdegrund kommit till.  
 
Kursplanerna i alla ämnen har ändrats i både grundskolan och 
grundsärskolan. Syftet med ändringarna i kursplanerna är en bättre balans 
mellan undervisning, bedömning och betygssättning. 
 
Här är de huvudsakliga förändringarna: 

• Fakta och förståelse har lyfts fram. 
• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över. 
• Skillnaden mellan stadier är nu tydligare.  
• Grundläggande kunskaper har betonats i de lägre årskurserna och 

mer komplexa. 
• Sammanhang introduceras successivt. 
• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade, samtidigt är det 

som är specifikt för varje skolform tydligare.  
• Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade. 

 
___ 
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1(3) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 2/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-01-17 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-01-17 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-01-17  
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 32 st.  
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Andreas Ekberg – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning 4 st. 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskolan p.g.a. obetald fordring, 1 st. 
 
Verksamhetschef Annika Dehlin – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2022-01-17 
Punkt Anställning, 2 st. 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2022-01-17 
Punkt 9.4 Bidrag för elev i fristående gymnasieskola, 13 st.  
 
Rektor Jeanette Kindhag – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
Punkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov eller familjens situation 1 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 19 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 21 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 
Punkt 6.25 Mottagande av elev i förskoleklass i förtid, 1 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
Punkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov eller familjens situation 3 st. 
Punkt 6.16 Beslut att elev i grundskolan går i grundsärskola, 1 st.  
 
Rektor Marie Karlsson – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 13 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-01-17 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen mot, 45 st.  
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 2 st.  
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 3 st. 
Punkt 6.18 Skolskjuts med hänsyn till trafikförhållande, 1 st.  
Punkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola och fritidshem, 2 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2022-01-17 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars och verksamhetschef för 
grundskolan Yvonne Nelson redogör för stickprov bland 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-01-17 
Rapport delegationsbeslut 2022-01-17 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 3/2022   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut om redovisning av statsbidrag för gymnasieskolans 
introduktionsprogram för 2020. Skolverket beslutar att godkänna 
redovisningen utan återkrav.  
Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare 2021/2022. Hultsfreds kommun beviljas 1 845 208 kronor.  
Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingslikanande utbildning på introduktionsprogrammet 2021. 
Hultsfreds kommun beviljas 27 226 kronor.  
Beslut om statsbidrag för lärlingsvux 2022. Hultsfreds kommun 
beviljas 1 869 500 kronor. 
Beslut om statsbidrag för lärlingsvux kombinationsutbildningar 
2022. Hultsfreds kommun beviljas 8 237 500 kronor.  
Beslut om för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare 2022. Hultsfreds kommun beviljas 2 660 000 kronor.  
Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier 2021/2022. Hultsfreds kommun beviljas 
1 638 333 kronor. 
 

2. Skolinspektionen 
Beslut 34-SI 2021:7202 för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn på Lindblomskolan. Skolinspektionen finner, utifrån vad 
huvudmannen har beskrivit i yttrandet, inte skäl att vidta några 
ytterligare åtgärder och avslutar därför ärendet. 
 

3. Barn- och elevombudet  
Beslut efter begäran om ändring av beslut. Barn- och elevombudet 
ändrar inte sitt beslut fattat den 14 oktober 2021 i ärende SI 
2021:2611.  

 
4. Inspektionen för vård och omsorg  

Registerutdrag ur vårdregistret 2022-01-14, Elevhälsa Hultsfred. 
Ny anmälningsansvarig 3 kap. 5 § PSL (Lex Maria). 
 

5. Migrationsverket 
Beslut angående ersättning för kostnader för extra 
utbildningskostnader. Beslut att utbetala 5 709 905 kronor för 13 
ansökningar.  
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6. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om återbetalning gällande insatsen ”Språk i praktiken del 2”. 
Slutrapport och ekonomisk redovisning har godkänts-. Hultsfreds 
kommun ska återbetala 5 507 kronor.  

 
7. Kommunfullmäktige  

2021-11-08, § 132/2021: Översyn av styrdokument 2021 
2021-12-13, § 143/2021: Gallring av e-postloggar 
2021-12-13, § 139/2021: Val av ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 

8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2022-01-11, § 15/2022: Åtgärder för minskad smittspridning av 
            covid-19.  
 

9. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Beslut fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”Skolmiljarden”. 
Balanslista på nämndens aktuella, ej avslutade ärenden 2022-01-18. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2021-12-06 – 2022-01-17 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-01-18 – 2022-01-17 
 

10. Albäcksskolan 
 Beslut om avstängning av elev från grundskolan 2021-12-17 –  
            2021-12-22. 

 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 4/2022 Dnr 2021/273 007  
 
Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter 
som överlämnas till personalchefen för beaktande i det samordnade svaret.  
 
Sammanfattning 
En granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts där 
revisionen vill ha ett svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 31 
januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Granskningens syfte 
har varit att granska om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett 
ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete och med en tillräcklig intern 
kontroll. 
 
En rapport har överlämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för beaktande 
och åtgärd.  
 
Personalchefen har fått i uppdrag av KSAU att samordna ett svar från 
berörda nämnder.  
 
Rapporten från revisorerna visar på att kommunstyrelsen och nämnderna 
uppfyller ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom tre av de 
fem granskade revisionsområdena och delvis inom två av de granskade 
områdena. 
 
De revisionsområden som uppfylls helt är: 

• Finns policys, riktlinjer och praktiska anvisningar för 
arbetsmiljöarbetet samt efterlevs dessa?  

• Vilka problemområden kopplat till medarbetarnas och chefernas 
arbetsmiljö har identifierats samt vilka eventuella åtgärder har 
vidtagits utifrån detta?  

• Vilka åtgärder har vidtagits under pågående pandemi för att 
säkerställa en god arbetsmiljö?  
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De revisionsområden som är delvis uppfyllda: 
• Erhåller chefer ett adekvat stöd för att hantera sitt 

arbetsmiljöansvar?  
• Hur följs medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö upp och vilka 

eventuella beslut om åtgärder har fattats?  
 
Utifrån de revisionsområden som är delvis uppfyllda lämnar PwC ett antal 
rekommendationer. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att rekommendationerna är 
rimliga och relevanta att arbeta med för att förbättra den systematiska 
arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Planering av 
arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud pågår och en större 
vikt sätts på det systematiska arbetsmiljöarbetet både under pandemin och 
att tillvarata goda erfarenheter av det genomförda arbetet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inte som avsikt att ta med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som en del i den interna kontrollen utan har 
i stället beslutat att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
redovisningar och dialoger med rektorer och förvaltningsledning under 
barn- och utbildningsnämndens utvärderingsdagar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 2/2022 
Missiv Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Revisionsrapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-01-17 
 
 
Skickas till 
Hans Andersson, personalchef 
 
___ 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 5/2022 Dnr 2022/6 620  
 
Remiss: Förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter 
som överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott på förslag till 
aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 på remiss till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar den till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 på remiss. Svar på remissen 
ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 mars 2022. 
 
Skolkulturstrategin RELEVANT ska, med elevernas rättigheter i fokus, 
främja samordning av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av 
gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt. 
 
Målet med strategin är ökad samverkan mellan kommunerna och den 
regionalt finansierade länskulturen, i nära samspel med nationella och 
lokala kulturaktörer samt Linnéuniversitetet. Strategins syfte är att 
gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Detta ska ske genom att 
säkerställa alla grundskoleelevers rätt att uppleva, pröva och använda alla 
slags konst och kultur i sitt lärande. 
 
Strategin RELEVANT antogs ursprungligen som ett resultat av det 
regionala samarbetsprojektet ”Skola och kultur”. Sedan strategin antogs 
2013 har majoriteten av länets kommuner inkluderat RELEVANT i sina 
skolkulturplaner och kulturgarantier för barn och unga. 2023 och 2024 har 
länets samtliga kommuner, regionala kulturverksamheter samt 
Linnéuniversitet informerats och engagerats via nätverksträffar, samråd och 
remissrundor. 
 
RELEVANT tar sin utgångspunkt i den nationella läroplanen samt 
regionala, nationella och internationella mål om barn och ungas rätt till 
kultur och är en modell som klargör möjliga roller och uppdrag i 
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samverkan. Förhoppningen är att RELEVANT också skall vara ett 
inspirerande redskap vid byggandet av samverkansmodeller för att 
tillgodose medborgares rättigheter i andra verksamheter, i andra regioner 
och i andra sammanhang. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter: 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns en 
gemensam strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län för 
att underlätta planering och samordning samt utbud och tillgång av 
kulturevenemang både lokalt och regionalt.  
 
En viktig del i strategin är att det finns ett länsövergripande system för 
resor till kulturinstitutioner för att möjliggöra tillgången till kultur i från 
alla länets orter.  
 
Kulturstrategin RELEVANT är också en bra gemensam grund för 
kommunerna egna skolkulturplaner.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 6/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022 
Remiss och missiv aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 
2023-2024  
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-01-17 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 6/2022 Dnr 2022/16 600  
 
Fyllnadsval av representant till 
samverkansrådet för gymnasieutbildningar 
2019-2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Magnus Hultman, M, som ny 
representant i samverkansrådet för gymnasieutbildningar 2019–2022. 
Mikael Lång, S, kvarstår som ersättare  
 
Sammanfattning 
Fyllnadsval av representant till samverkansrådet för gymnasieutbildningar 
efter Pär Edgren.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har ett samverkansavtal angående 
gymnasieutbildningar med Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby 
och Västerviks kommuner. Avtalet grundas på gemensam strävan från 
kommunerna att gemensamt stärka och utveckla hela området till en 
attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalité.  
 
Avtalskommunerna representeras i ett samverkansråd av en politiker och en 
tjänsteman från varje kommun. Uppgiften är att skapa konsensus avseende 
gymnasieskolan i regionen. Rådet ska samråda om det totala utbudet av 
gymnasieutbildningar i regionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 201-02-13, § 3/2019, utsåg Pär Edgren, M, 
som representant och Mikael Lång, S, som ersättare i samverkansrådet för 
gymnasieutbildningar 2019–2022. Då Pär Edgren avslutat sitt uppdrag i 
barn- och utbildningsnämnden så behöver ny representant utses.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 3/2019 
 
 
Skickas till 
Magnus Hultman 
Mikael Lång 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 7/2022 Dnr 2022/15 600  
 
Fyllnadsval av representant till Lokala 
hälsorådet 2019-2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Åsa Landberg, C, som ny 
representant till Lokala hälsorådet 2019–2022. Mikael Lång, S, kvarstår 
som ersättare 
 
Sammanfattning 
Fyllnadsval av representant till Lokala hälsorådet efter Martina Bäcketoft. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-13, § 2/2019, utsåg Martina 
Johansson, C, som representant och Mikael Lång, S, som ersättare till 
Lokala hälsorådet 2019–2022. Då Martina Bäcketoft (tidigare Johansson) 
avslutat sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden så behöver ny 
representant utses.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 2/2019 
 
 
Skickas till 
Åsa Landberg 
Mikael Lång 
Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare 
 
__ 
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BUN § 8/2022 Dnr 2022/14  
 
Nominering av nya representanter till 
styrgruppen för Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken LUPP 2019-2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden nominerar Magnus Hultman, M, som ny 
representanter till styrgruppen för LUPP 2019–2022 med Åsa Landberg, C, 
som ersättare. Mikael Lång, S, kvarstår som representant.  
 
Sammanfattning 
Nominering av ny representant till styrgrupp för LUPP efter Martina 
Bäcketoft. 
 
Ärendebeskrivning 
LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken. En styrgrupp med 
politiker och tjänstemän jobbar aktivt med frågor om ungdomsinflytande 
och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och 
uppföljning av LUPP-arbetet. 
 
Luppenkäten görs vart tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. 
Frågorna handlar om skola, fritid, politik, trygghet, hälsa och framtid. 
Enkäten är ett verktyg för kommunen att mäta ungas livssituation. 
  
Utifrån luppen som blir grunden, jobbar de med ungdomsforum, där unga 
och beslutsfattare möts i viktiga frågor, fokusgrupper och kommunalt 
sommarjobb ” Att vara ung i Hultsfreds kommun”. 
 
I länet finns ett nätverk, Barn- och ungdomsnätverket, tidigare 
Luppnätverket. Där finns representanter från alla länets kommuner. Eksjö 
kommun ingår också i nätverket. Detta nätverk träffas regelbundet utifrån 
LUPP-arbetet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden nominerade 2019-02-13, § 5/2019, Martina 
Johansson, C, och Mikael Lång, S, som representanter till styrgruppen för 
LUPP 2019–2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-26, § 33/2019, fastställde 
styrgruppen för LUPP. Då Martina Bäcketoft (tidigare Johansson) avslutat 
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sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden så behöver ny representant 
utses. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 5/2019 
 
 
Skickas till 
Magnus Hultman, M 
Åsa Landberg, C 
Mikael Lång, S 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 9/2022 Dnr 2022/13 600  
 
Fyllnadsval av representanter till programråd 
för Hultsfreds gymnasium och Hultsfred 
Lärcenter 2019-2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser representanter till programråden enligt 
följande:  
 
Fordon och transport         Magnus Hultman, M, och Mikael Lång, S 
 
Hotell och turism               Maria Österberg, C, och Mikael Lång, S 
 
El och energi                      Mikael Karlsson, C, Christel Rüdiger   
                                           Karlsson, S, och Göran Gustafsson, SD 
 
Barn och fritid                    Elisabeth Löfkvist, C, och Kjell Mellberg, S 
 
Vård och omsorg                Maria Österberg, C och Christel Rüdiger  
                                            Karlsson, S 
 
Industritekniskt                   Åsa Landberg, C, och Kjell Mellberg, S 
 
Sammanfattning 
Fyllnadsval av representanter till gemensamma programråd för Hultsfreds 
gymnasium och Hultsfred Lärcenter.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-19 om en oförändrad 
organisation för programråd på Hultsfreds gymnasium enligt följande:  
 

1. Programråd bildas för yrkesprogrammen vid Hultsfreds 
gymnasium. 

 
2. Rektor för respektive program är ordförande och ser till att 

protokoll förs. Rektor är sammankallande. 
 

3. Rektor för respektive program utser, tillsammans med lärare 
och branschföreträdare/fackliga företrädare ledamöter i 
branschrådet och barn- och utbildningsnämnden utser de 
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politiska representanterna. 
 

4. Rektorerna sänder protokollen från programrådens 
sammanträden till barn- och utbildningsnämnden. Dessa 
protokoll införs under rubriken ”Meddelande” i kallelsen till 
BUN: s sammanträde. 

 
5. Rektor ska på alla sätt försöka få en bra medverkan från 

företagen och fackliga företrädare inom olika branscher i de 
olika programråden. 

 
6. Rektor beslutar om programrådet ska genomföras tillsammans 

med Vimmerby gymnasium. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-15, § 123/2017, att det 
ska vara gemensamma programråd för Hultsfreds gymnasium och 
Hultsfreds vuxenutbildning i de program där det är möjligt.  
 
Till följande yrkesprograms programråd utser barn- och 
utbildningsnämnden två representanter per program: fordon och transport, 
hotell och turism, el och energi, barn och fritid, vård och omsorg samt 
industritekniskt.  
 
Då Pär Edgren, M, och Martina Bäcketoft, C (tidigare Johansson), avslutat 
sina uppdrag i nämnden så behöver nya representanter utses. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 4/2019 
 
 
Skickas till 
De valda genom publicering i Netpublicator 
Rektorerna för Hultsfreds gymnasium och Hultsfred Lärcenter 
 
___ 
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BUN § 10/2022   
 
Duschbås i omklädningsrum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om duschbås i 
omklädningsrum ska lyftas på nästa arbetsutskott den 7 februari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Karlsson, C, tar upp en fråga från deras partigruppsmöte gällande 
duschbås i omklädningsrum. Det saknas duschbås i många 
omklädningsrum.  
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Åsa Landberg *         

2 Elisabeth Löfkvist, C Gunilla Aronsson, C *        

3 Maria Österberg, C *         

4 Annica Eek, KD *         

5 Magnus Hultman, 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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