
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 16 februari 2022 kl. 
13:30-17:15 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 
     
Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef   Gunilla Aronsson, C  
 Lena Carlsson, nämndsekreterare        Anders Larsson, V §§ 11-16 
 Tina Bågenhammar, rektor § 11        Victoria Axelsson, bitr. rektor § 11 
 Emma Andersson, HR-konsult § 12     Anncharlott Franzon, controller § 13 
 Aina Kalle, rektor § 14         Linda Ungsäter, rektor § 14 
 Jessica Andersson Landholm, rektor § 16      Mathilda Kahn, rektor § 16 
 Yvonne Nelson, verksamhetschef § 19 
 Mattias Berggren, personalföreträdare §§ 11-15 
 Minna-Maria Jonsson, personalföreträdare §§ 11-18 
   
 Detta protokoll har justerats digitalt 
  
 
Utses att justera Mikael Lång      

                                             
Underskrifter Paragrafer 11-21 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-02-16 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
 
 

 
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

1



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16 

 

Barn- o utbildningsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendelista 2022-02-16 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 11 Betygsstatistik höstterminen 2021 2022/53 609  

§ 12 Rapport om sjukfrånvaro 2021 2022/50 026  

§ 13 Interkommunal ersättning 2022 2022/38 605  

§ 14 Nya yrkesutbildningar på 
vuxenutbildningen 

  

§ 15 Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 

2021/349 290  

§ 16 Förfrågan gällande Lindblomsskolan i 
Hultsfreds kommun 

2021/359 609  

§ 17 Planering verksamhetsbesök 16 mars 
2022 

  

§ 18 Planering av utvärderingsdagar 2-3 
mars 2022 

  

§ 19 Ansökan att fullfölja skolplikt på annat 
sätt 

  

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut   
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 11/2022 Dnr 2022/53 609  
 
Betygsstatistik höstterminen 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av betygsstatistik för höstterminen 2021 från Nya 
Centralskolan i Virserum AB samt från kommunens skolor.   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2022 ska nämnden 
ha en rapport om betygsstatistiken för höstterminen 2021. En analys ska 
presenteras på nämnden. Även Nya Centralskolan i Virserum AB lämnar 
rapporter när det gäller betygsstatistik. 
 
Vid dagens sammanträde deltar rektor Tina Bågenhammar och biträdande 
rektor Victoria Axelsson från Nya Centralskolan i Virserum AB och 
presenterar deras betygsstatistik. Barn- och utbildningschef Martin Snickars 
presenterar betygsstatistiken för kommunens skolor.   
 
Beslutsunderlag 
Betygsstatistik höstterminen 2021, kommunens skolor 
Betygsstatistik höstterminen 2021, Nya Centralskolan i Virserum AB 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 12/2022 Dnr 2022/50 026  
 
Rapport om sjukfrånvaro 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten.  
 
Sammanfattning 
Presentation av statistik gällande sjukfrånvaro inom nämndens 
verksamheter under år 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2022 
så ska statistik för sjukskrivningar 2021 presenteras för nämnden i februari. 
Analys presenteras på nämnden.   
 
HR-konsult Emma Andersson har sammanställt statistiken för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen avser frisk- och 
sjukfrånvaro 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av sjukfrånvaro 2021 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 13/2022 Dnr 2022/38 605  
 
Interkommunal ersättning 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala 
ersättningsnivåerna enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Fastställande av de interkommunala ersättningsnivåerna 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska omsorg och/eller utbildning finansieras av 
den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i. Kostnaden beräknas 
varje år för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
sammanställs i en prislista. Barn- och utbildningsnämnden fastställer de 
interkommunala ersättningsnivåerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 8/2022 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2022-01-28 
Prislista interkommunal ersättning 2022 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 14/2022 Dnr 2022/54 615  
 
Nya yrkesutbildningar på vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Information om nya yrkesutbildningar på vuxenutbildningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Rektorerna Aina Kalle och Linda Ungsäter presenterar nuläget på 
vuxenutbildningen och visar på en omvärldsbevakning. De informerar om 
möjligheten till statsbidrag för yrkesutbildningar på vuxenutbildningen.  
 
Planerade yrkesutbildningar hösten 2022: Undersköterska reguljär 1,5 år, 
yrkesförare lastbil med släp 1 år, preparand industriteknik 20 veckor samt 
CNC-utbildning industriteknik 1,5 år.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av nya yrkesutbildningar på vuxenutbildningen 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 15/2022 Dnr 2021/349 290  
 
Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka äskandet om medel för att hyra 
en tvåvåningsmodul till Ekbackens förskola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att det istället byggs en ny förskola 
i Vena för plats för upp till 80 barn genom att använda sig av SKR: s 
upphandlade ramavtal för förskolebyggnader. Placering av en ny förskola 
behöver utredas. 
 
Sammanfattning 
Ekbackens förskola i Vena har tillfälliga lokaler i en förskolemodul och 
delvis i skolbyggnaden. Barn- och utbildningsnämnden eftersträvar en 
långsiktig lösning genom att föreslå en byggnation av en ny förskola i 
Vena. Placering av en ny förskola behöver utredas. 
 
Ärendebeskrivning 
2017 hade antalet barn i förskoleålder ökat i Vena vilket ledde till ett behov 
av att öppna en ny förskoleavdelning. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2017-04-12 att hyra in en modul som placerades på skolgården 
för att kunna utöka förskolans lokaler. Modulen var en tillfällig lösning 
under tiden förskolans långsiktiga behov utreddes.  
 
Förskolan befinner sig idag delvis i en enplans modul och delvis med en 
avdelning inne i skolbyggnaden. Förskolan saknar mottagnings- eller 
tillagningskök vilket försvårar måltiderna för kostenheten eftersom all mat 
måste transporteras till och från förskolemodulen. Att förskolan är 
uppdelad i två olika byggnader är heller inte optimalt för samarbetet inom 
förskolan. 
 
Förskolans behov framåt 
Förskolan har behov av lokaler som rymmer mellan 65-70 barn och 12-14 
pedagoger. I dagsläget är det 59 barn inskrivna på Ekbackens förskola i 
Vena och 5 barn i förskolekön som ska placeras under vårterminen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden eftersträvar en långsiktig lösning för 
förskolan i Vena genom att föreslå att det byggs en ny förskola i Vena för 
upp till 80 barn. 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Utredning av placering 
Placering av en ny förskola behöver utredas för att hitta den bästa platsen i 
Vena utifrån förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer. Även 
tillgänglighetsperspektivet för vårdnadshavarna bör beaktas i utredningen 
om lämplig placering av en ny förskola. 
 
Förskolans uppdrag 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den 
ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. 
 
I samband med byggnation av den nya förskolan behöver det även skapas 
en pedagogisk utemiljö i anslutning till byggnaden som även inkluderar ett 
utesov, då förskolans uppdrag är att: 
 
Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så 
att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska 
erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila 
och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön 
ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 
kommunikation. (Läroplan i förskolan, Lpfö18) 
 
SKR: s upphandlade ramavtal 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunen använder sig av 
SKR:s upphandlade ramavtal för förskolebyggnader för att få en hög 
kvalitet till så låga kostnader som möjligt. Genom att kommunen använder 
sig av SKR: s ramavtal snabbas även processen på till en färdig förskola. 
 
Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader 
som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och 
resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en 
lägre kostnad än unikt projekterade förskolor. 
 
Barnperspektivet 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. En ny 
förskola i Vena skulle bli mer ändamålsenlig, för att skapa goda 
förutsättningar för undervisningen i förskolan, genom pedagogiska 
inomhusmiljöer och inspirerande utemiljöer som främjar barnens 
utveckling, hälsa och välbefinnande. 
 
Tidigare beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12 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 
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förskoleverksamhet samt ökat elevantal i skolan. Beslut BUN § 40/2017 
Dnr 2017/87.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2002 
Arbetsutskottet § 12/2022 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-02-15 
Barn- och utbildningsnämnden § 85/2021 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 16/2022 Dnr 2021/359 609  
 
Förfrågan gällande Lindblomsskolan i 
Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Redogörelse för vidtagna åtgärder och resultat efter tillsyn på 
Lindblomskolan.  
 
Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har gjort en förfrågan Dnr. 2021:7202 till Hultsfreds 
kommun gällande Lindblomskolan. Skolinspektionen har initierat en tillsyn 
av huvudmannens ansvarstagande för arbetet med trygghet och kränkande 
behandling på Lindblomsskolan i Hultsfreds kommun. Tillsynen initieras 
utifrån en inkommen uppgift om Lindblomsskolan. 
 
Svar på förfrågan lämnades till Skolinspektionen 2021-12-15.  
 
Skolinspektionen har 2021-12-20 tagit ett beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Lindblomskolan. Skolinspektionen finner, utifrån 
vad huvudmannen har beskrivit i yttrandet, inte skäl att vidta några 
ytterligare åtgärder och avslutar därför ärendet. 
 
När delegationsbeslutet i form av svar till Skolinspektionen anmäldes till 
barn- och utbildningsnämnden 2022-01-26 och Skolinspektionens beslut 
meddelades framfördes att nämnden vill höra rektorernas redogörelse över 
de vidtagna åtgärderna och resultat.  
  
Vid dagens sammanträde deltar rektorerna Jessica Andersson Landholm 
och Mathilda Kahn och redogör för åtgärder och resultat.  
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 17/2022   
 
Planering verksamhetsbesök 16 mars 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra verksamhetsbesök 
den 16 mars 2022 enligt det föreslagna besöksschemat. Fokus ska vara 
utomhusmiljö och utomhuspedagogik.   
 
Rektorerna har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter 
samt att bjuda in aktuella ledamöter. 
 
Sammanfattning 
Besöksschema vid verksamhetsbesöken den 16 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet 2022-01-17, § gav nämndsekreterare Lena Carlsson i 
uppdrag att ta fram ett förslag till besöksschema för verksamhetsbesöken 
den 16 mars 2022. Fokus ska vara utomhusmiljö och utomhuspedagogik.   
 
Stålhagens förskola och Oredans förskola kommer inte att besökas då de 
avvecklas under våren. Det är för tidigt för ett verksamhetsbesök på den 
nya förskolan Växthuset. Den kan besökas vid ett eget tillfälle eller vid 
höstens verksamhetsbesök.  
 
Förslag till besöksschema den 16 mars 2022: 
 
Nya Centralskolan i Virserum 8.00-9.30 
Evahagens förskola i Virserum 10.00-11.30 
Elisabeth Löfkvist 
Christel Rüdiger Karlsson 
 
Emådalskolan i Mörlunda 8.00-9.30 
Furuängens förskola i Virserum 10.00-11.30 
Kjell Mellberg 
 
Björkens förskola i Järnforsen 8.00-9.30 
Järnforsens skola 10.00-11.30 
Annica Eek 
 
Målilla skola 8.00-9.30 
Målilla förskola 10.00-11.30 
Magnus Hultman 
Göran Gustafsson  
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Silverliljans förskola i Silverdalen 8.00-9.30 
Silverdalens skola 10.00-11.30 
Maria Österberg 
 
Vena skola 8.00-9.30 
Ekbackens förskola i Vena 10.00-11.30 
Mikael Lång 
 
Silverslättens förskola i Hultsfred 8.00-9.00 
Råsebäcks förskola i Hultsfred 9.15-10.15 
Örtagårdens förskola 10.30-11.30 
Åsa Landberg 
 
Rektorerna har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter 
samt att bjuda in aktuella ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 9/2022 
 
 
Skickas till 
Ledamöterna via Netpublicator 
Samtliga skolledare 
Rektor för Nya Centralskolan 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 18/2022   
 
Planering av utvärderingsdagar 2-3 mars 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner planeringen för nämndens 
utvärderingsdagar 2-3 mars 2022. 
 
Sammanfattning 
Planering av utvärderingsdagarna den 2-3 mars.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2022 så ska 
nämnden ha utvärderingsdagar den 2-3 mars 2022. Lokal är bokad på 
Valhall. 
 
Arbetsutskottet 2022-01-17, § 4/2022, diskuterade program för 
utvärderingsdagarna och om de kan genomföras på plats med tanke på 
smittspridningen av Covid-19.  Arbetsutskottet gav barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att ta fram ett förslag till 
program för utvärderingsdagarna till nästa arbetsutskott den 7 februari 
2022.  
 
Arbetsutskottet 2022-02-07, § 10/2022, förde ärendet vidare till barn- och 
utbildningsnämnden den 16 februari 2022. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Martin Snickars om att det är bokat 
för utvärderingsdagarna på Fredensborgs herrgård. Ett förslag till program 
presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 10/2022 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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BUN § 19/2022 Dnr 2022/83 606 

Ansökan att fullfölja skolplikt på annat sätt 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar NN och NN på Lindblomskolan i 
Hultsfred, skolgång under sex veckor i svenska skolan i Sanuk, Koh Lanta, 
Thailand. Ansökan gäller för perioden vecka 38 till och med vecka 43 
höstterminen 2022. 

Eleverna har under höstterminen 2022 sin skolgång i årskurs 1 respektive 
årskurs 2 på Lindblomskolan. 

Sammanfattning 
Vårdnadshavarna till två elever på Lindblomskolan har kontaktat rektor 
angående att fullfölja skolplikten på annat sätt. Eleverna kommer att gå i 
årskurs 1 och 2 höstterminen 2022.  

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavare till två elever på Lindblomskolan har kontaktat rektor. De 
ansöker om att deras två barn med skolgång i årskurs 1 respektive årskurs 2 
höstterminen 2022 ska beviljas skolgång i svenska skolan i Sanuk, Koh 
Lanta, Thailand. Det under en period av sammanlagt sex veckor 
höstterminen 2022. Den aktuella perioden sträcker sig från och med vecka 
38 till och med vecka 43. 

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om 
nedanstående kriterier för beviljad skolgång i annat land kan uppfyllas: 

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den
utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter
i denna lag

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
3. Det finns synnerliga skäl.

(Skollagen 24 kap. 23 §)

Frågor enligt 23 och 24 §§ prövas av barnets hemkommun (Skollagen 24 
kap. 25 §)

Svenska skolan i Sanuk följer den svenska läroplanen för grundskolan, 
Lgr11. I grundskolan på Sanuk arbetar behöriga grundskollärare som har 
minst 5 års erfarenhet från arbete i grundskolan i Sverige. De arbetar med 
max 12 elever per grupp. Enligt information på skolans hemsida utgår de 
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från varje barns unika behov och mål, vilket ger varje elev utrymme att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Personalen i de aktuella årskurserna på Lindblomskolan godkänner 
villkoren att de under perioden vecka 38 - 43 har kontakt med skolan i 
Sanuk för planering och uppföljning av elevernas utveckling och lärande 
under den aktuella perioden samt vid återgång till Lindblomskolan. 
Personalen skickar med eleverna det material de behöver under sin 
skolgång i Sanuk. 

Svenska skolan beskriver att det är viktigt för dem att skolgången blir så 
bra som möjligt för varje elev på Sanuk. En kontakt med hemskolan tas 
enligt rutin inför skolstart för nytillkomna elever. I ett första steg är det för 
att elevens nya pedagog ska presentera sig för hemskolan men sedan 
löpande om, eller när, det finns behov ha en kontakt med mentorn på 
Lindblomskolan. 

Efter avslutad tid i Sanuk ges eleverna ett omdöme som hemskolan får ta 
del av. Elever som stannar kortare tid än 17 veckor tar med sig eget 
material samt planeringar från sin hemskola. 

Svenska skolan i Sanuk, Koh Lanta har en informativ hemsida med 
kontaktuppgifter samt möjlighet till både mailkontakt med rektor och 
kontakt med pedagogerna via teams. Ingen av eleverna som ansöker om att 
fullgöra skolplikten på annat sätt, riskerar i dagsläget enligt nuvarande 
pedagoger att inte nå de kunskapskrav de ska uppnå för de aktuella 
årskurserna. 

Utbildningen i grundskolan ska bidra till personlig utveckling för alla 
elever. Den ska förbereda eleverna för aktiva livsval, främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Att ges möjlighet att under en period studera i 
en svensk skola i annat land ger nya erfarenheter och insikter att ta med sig 
in i sitt fortsatta lärande när de återvänder till Lindblomskolan. 

Svenska skolan i Thailand har ingen försäkring för eleverna. Enligt skolans 
information ansvarar vårdnadshavarna för att barnen har en giltig sjuk- och 
olycksfallsförsäkring. 

Kostnad för skolgången i Sanuk ansvarar vårdnadshavarna för. 

Utifrån information på svenska skolan i Sanuks hemsida bedöms skolan av 
rektor för Lindblomskolan och verksamhetschef för grundskolan vara ett 
fullgott alternativ till den utbildning som står eleverna till buds på 
Lindblomskolan i Hultsfreds kommun. 

Vårdnadshavarna åberopar som synnerliga skäl till beslut om beviljande av 
skolgång i annat land att den ena vårdnadshavaren ska studera. Den andra 

15



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

3(3) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

vårdnadshavaren är under den aktuella perioden ledig från sitt arbete i 
Sverige. Vårdnadshavarna hänvisar till familjens behov av rekreation. 

Vårdnadshavarna har erbjudits företräde inför nämnden för att redogöra för 
sin ansökan men avstått.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Yvonne Nelson 2022-02-15 

Skickas till 
Vårdnadshavarna 
Rektorer för Lindblomskolan 

___ 
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BUN § 20/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-02-07 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-02-07 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-02-07 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 45 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev i gymn.vux. 2 st.  
Punkt 11.10 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning 1 st. 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Tf. rektor Annika Dehlin – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 8 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2022-02-07 
Punkt Anställning, 4 st. 
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st. 
 
Rektor Jeanette Kindhag – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st.  
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Ordförande Magnus Hultman – 2022-02-07 
Punkt 1.1 Brådskande ärenden, 3 st.  

• Beslut om tillfällig stängning för barn som har 15-timmarsplacering 
vid Råsebäcks förskola på grund av smittspridning av det nya 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 

• Beslut om tillfällig stängning av Stålhagens förskola på grund av 
smittspridning av covid-19 

• Beslut om tillfällig stängning av fritidshem på Vena skola på grund 
av smittspridning av covid-19 

 
Rektor Marie Karlsson – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-02-07 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen mot, 9 st.  
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 2 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.  
 
Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2022-02-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars och verksamhetschef för 
grundskolan Yvonne Nelson redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-02-07 
Rapport delegationsbeslut 2022-02-07 
 
___ 
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BUN § 21/2022   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”. 
Hultsfreds kommun tilldelas 1 828 685 kronor. 

 
2. Skolinspektionen 

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn i Silverdalens skola. Skolinspektionen avslutar härmed 
tillsynen av Silverdalens skola.  
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn i Järnforsens skola. Skolinspektionen avslutar härmed 
tillsynen av Järnforsens skola.  
 

3. Arbetsmiljöverket 
Anmälan av allvarligt tillbud.  
 

4. Förvaltningsrätten i Växjö 
Dom i mål nr. 3470-21. Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
gällande skolskjuts. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 

5. Kommunstyrelsen 
2022-01-18, § 10/2022: Överenskommelse om samverkan mellan 
lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds kommun 2021–2025 
2022-01-18, § 11/2022: Riktlinjer för hantering av personuppgifter 
2022-01-25, brådskande ärende: Beslut om avgiftsreduktion vid 
tillfällig stängning av förskola, fritidshem eller barnomsorg på 
grund av smittspridning av det nya coronaviruset och sjukdomen 
covid-19 
 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Redovisning av statsbidrag för Lärcenter 2021. 
Ansökan om statsbidrag för papperslösa VT 2022. 
Inkomna synpunkter 2021. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-01-18 – 2022-02-07 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-02-08 – 2022-02-07 
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Åsa Landberg Mikael Karlsson, C        

2 Elisabeth Löfkvist, C         

3 Maria Österberg, C          

4 Annica Eek, KD          

5 Magnus Hultman, M         

6 Mikael Lång, S         

7 Christel Rüdiger Karlsson, S          

8 Kjell Mellberg, S          

9 Göran Gustafsson, SD         
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