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§ 22 Bokslut 2021 2022/115 042  

§ 23 Beslutsattestanter 2022 2021/355 002  

§ 24 Rapport om privata utförare 2022/151 609  

§ 25 Återkoppling från barn- och 
utbildningsnämndens 
utvärderingsdagar den 2 och 3 mars 
2022 

  

§ 26 Återrapport från verksamhetsbesök den 
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§ 27 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 28 Meddelande   

§ 29 Skrivelse från LR - Hultsfreds 
gymnasium ur ett lärarperspektiv 

2022/121 612  

 Närvarolista   
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1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 22/2022 Dnr 2022/115 042  
 
Bokslut 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2021 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har upprättat ett bokslut 2021 för barn- och  
utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens nettoavvikelse från 
budget uppgår till -9 592,1 tkr, vilket betyder att -2,8 procent av budget har 
använts. Budgetavvikelsen för investeringsbudgeten uppgår till 350,8 tkr. 
Överskottet förs över till investeringsbudget 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 17/2022 
Kommentarer till budgetavvikelser 2021 – driftbudget 
Kommentarer till budgetavvikelser 2021 – investeringsbudget 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 23/2022 Dnr 2021/355 002  
 
Beslutsattestanter 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner lista över beslutsattestanter för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter, att gälla från 2022-04-01. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning över beslutsattestanter.  
 
Ärendebeskrivning 
Controller Anncharlott Franzon har sammanställt lista över 
beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med 
markerad förändring från 2022-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2022-02-28 
Beslutsattestantlista från 2022-04-01 
 
 
Skickas till 
Anncharlott Franzon, controller 
 
___ 
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1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 24/2022 Dnr 2022/151 609  
 
Rapport om privata utförare 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. Varje nämnd 
har en plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare. Rapport om privata utförare som Hultsfred Lärcenter anlitat 2020-
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. 
Kommunfullmäktige har utifrån kommunallagens krav antagit ett program 
med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.  
 
Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. Varje nämnd ska ha en plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-10-21, § 67/2020, att anta planen för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2022 ska nämnden 
ha en rapport om vilka privata utförare nämnden har, budget, och 
ekonomisk uppföljning, mål och nyckeltal, verksamhet, synpunkter och 
klagomål, avtalsuppföljning, medborgarfokus, säkerhetsfrågor och ev. 
andra särskilda granskningsområden. Innehållet i uppföljningen framgår i 
barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
 
Vid dagens sammanträde rapporterar rektor Aina Kalle om de upphandlade 
privata utförare som Hultsfred Lärcenter anlitat under verksamhetsåret 
2020-2021.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport privata utförare 2020-2021 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 25/2022   
 
Återkoppling från barn- och 
utbildningsnämndens utvärderingsdagar den 2 
och 3 mars 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att arbeta 
vidare med underlaget från utvärderingsdagarna.  
 
Sammanfattning 
Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden utvärderingsdagar. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört utvärderingsdagar den 2-3 
mars 2022. På programmet var plan 2024 och enheternas 
kvalitetsredovisningar samt arbetsmiljöarbete. 
 
___ 
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1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 26/2022   
 
Återrapport från verksamhetsbesök den 16 
mars 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden bjuder in projektchef Jens Karlsson från 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund till nästa arbetsutskott den 4 april 
2022 för att diskutera utemiljöer i förskolor och skolor.  
 
Sammanfattning 
Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken den 16 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 16 
mars 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-16, § 17/2022, om ett 
besöksschema och att fokus skulle vara utomhusmiljö och 
utomhuspedagogik.   
 
Vid nämndens sammanträde återrapporterar ledamöterna från 
verksamhetsbesöken som har genomförts enligt följande:  
 
Nya Centralskolan i Virserum och Evahagens förskola i Virserum  
Elisabeth Löfkvist 
 
Emådalskolan i Mörlunda och Furuängens förskola i Virserum  
Kjell Mellberg 
 
Björkens förskola i Järnforsen och Järnforsens skola 
Annica Eek 
 
Målilla skola och Målilla förskola  
Magnus Hultman 
Göran Gustafsson  
 
Silverliljans förskola i Silverdalen och Silverdalens skola  
Mikael Karlsson 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Vena skola och Ekbackens förskola i Vena 
Mikael Lång 
 
Silverslättens förskola i Hultsfred, Råsebäcks förskola i Hultsfred och  
Örtagårdens förskola 
Åsa Landberg 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2022 
 
 
Skickas till 
Jens Karlsson, projektchef ÖSK 
 
___ 
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2022-03-16 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 27/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-03-07 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-03-07 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-03-07 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 16 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymnasial nivå, 14 st.  
 
Rektor Andreas Ekberg – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Tf. rektor Annika Dehlin – 2022-03-07 
Punkt 8.2 Mottagande av elev i gymnasiesärskolan, 7 st.  
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-03-07 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1st. 
 
Rektor Elisabeth Kling – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Fredrik Laapotti – 2022-03-07 
Punkt Anställning, 1 st. 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Rektor Jeanette Kindhag – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st.  
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 2.3 Mottagande av barn från annan kommun, 1 st.  
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-03-07 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.  
 
Rektor Marie Karlsson – 2022-03-07 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-03-07 
Punkt 1.12 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, 2 st.  
Punkt 1.7 Fastställa läsårstider och arbetsår, 1 st. 
Punkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola och fritidshem, 4 st.   
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-03-07 
Rapport delegationsbeslut 2022-03-07 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 28/2022   
 
Meddelande 
 

1. Universitets- och högskolerådet 
Beslut gällande ansökan om extra medel som Hultsfreds gymnasium 
förlorade vid konkurs av resebyrå. Projekt 2019-2-SE01-KA102-
077489 beviljas 6 720 EURO.  
 

2. Förvaltningsrätten i Växjö 
Dom i mål nr. 3879-21. Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
gällande skolskjuts. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-02-08, § 36/2022: Nya representanter till styrgruppen för 
LUPP (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) 2019-2022. 
 

4. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ansökan om statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och 
helger 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Läxhjälp 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan 
2022. 
Ansökan om statsbidrag för Fortbildning förskollärare VT 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Högskolestudier specialpedagogik VT 
2022. 
Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor. 
Ansökan om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 
och specialpedagogik 2022. 
Rekvisition av statsbidrag för Likvärdig skola 2022.  
Redovisning av statsbidrag för Lärlingvux/Lärlingsvux+SFI 2021. 
Redovisning av statsbidrag för Yrkesförare 2021. 
Redovisning av statsbidrag för Elevhälsa 2021. 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-02-08 – 2022-03-07 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-03-08 – 2022-03-07 
 

5. Lärarförbundet 
Protokollsutdrag, val av personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden och ersättare för denna. 

   
            ___  
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 29/2022 Dnr 2022/121 612  
 
Skrivelse från LR - Hultsfreds gymnasium ur ett 
lärarperspektiv 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom svaret på skrivelsen från 
Lärarnas Riksförbund. 
 
Sammanfattning 
Lärarnas Riksförbund har skickat en skrivelse angående Hultsfreds 
gymnasium.  
 
Ärendebeskrivning 
Lärarnas Riksförbund har skickat en skrivelse till några politiker, bland 
annat i barn- och utbildningsnämnden, angående Hultsfreds gymnasium. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07, § 19/2022, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att ta fram ett förslag 
till svar till nämndens sammanträde.   
 
Lärarnas Riksförbund ställer fyra frågor i skrivelsen vilket barn- och 
utbildningsnämnden besvarar enligt följande: 
 

1. Vad tänker kommunen göra för att lägga en budget för 
gymnasieskolan som bättre avspeglar verkligheten och 
verksamhetens behov?  

 
Barn- och utbildningsnämnden följer hela förvaltningens budget för 
samtliga verksamheter inklusive Hultsfreds gymnasium. Det sker genom 
månadsuppföljningar i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
genom två delårsbokslut efter sista april och efter sista augusti samt ett 
bokslut vid årets slut. 
 
Diskussioner sker i nämnden, i arbetsutskottet och på utvärderingsdagar 
varje år. Utöver dessa diskussioner om verksamhetens mål, behov och 
budget sker även dialoger kring förändringar på gymnasiet. Nuläge och 
förändringar redovisas regelbundet av rektorer på Hultsfreds gymnasium 
och av barn- och utbildningschef.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har utökat budgeten för Hultsfreds 
gymnasium både under 2020, 2021 och inför 2022 utifrån 
kostnadsökningar och behov som har funnits. Trots dessa utökningar har 
inte Hultsfreds gymnasium en budget i balans och utifrån förvaltningens 
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analyser finns det behov av ytterligare utökning av budget inför 2023 vilket 
kommer att tas med till budgetdialogen inför budgetarbetet för 2023. 
 

2. Har kommunen en vilja att satsa mer resurser på gymnasiet så vi 
närmar oss samma nivå som andra kommuner?  

 
Barn- och utbildningsnämndens anser att det är viktigt att bedriva 
gymnasieutbildningar av god kvalitet i kommunen vilket kräver resurser 
utifrån gymnasiets storlek och behov. 
 

3. Tänker kommunen tillföra medel för att göra en grundläggande 
genomlysning av IM?  

 
Barn- och utbildningsnämnden gjorde 2019 en genomlysning av IM på 
gymnasiet med hjälp av en extern utredare. Utvecklingsarbete har pågått 
sedan dess utifrån förbättringsområden som redovisades. Skolinspektionen 
genomförde en granskning av IM på Hultsfreds gymnasium under den 
regelbundna tillsynen som genomfördes under 2021 i Hultsfreds kommun. 
Förbättringar utifrån tillsynen har genomförts.  
 
Efter dessa tillsyner har rektor på Hultsfreds gymnasium samt barn- och 
utbildningschef deltagit vid fyra tillfällen i Skolverkets nätverk för att 
utveckla ledning och styrning av introduktionsprogrammen. Det har inte 
framkommit några mer behov av förbättringar under Skolverkets 
utbildning. Det framkom däremot att introduktionsprogrammen på 
Hultsfreds gymnasium leds och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt av rektor 
och lärare. 
 

4. Tänker kommunen göra några satsningar på skolan och lärare 
utifrån avtalets intentioner att göra läraryrket mer attraktivt?  
 

Barn- och utbildningsnämnden och Hultsfreds kommun anser att arbetet 
med kompetensförsörjning är mycket viktigt.  Hultsfreds kommun har en 
framtagen kompetensförsörningsplan för hela kommunen som grund för 
kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med lärarfacken har under 
läsåret 2021/2022 arbetat fram en plan för strategisk kompetensförsörjning, 
i enlighet med läraravtalet HÖK21, som består av fyra områden: Arbetstid, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Arbetet med 
kompetensförsörjning kommer att fortgå på flera olika sätt och dialoger 
med lärarfacken sker genom barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp, BUSG. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lärarnas Riksförbund Hultsfred 
Arbetsutskottet § 19/2022 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-03-15 
 
 
Skickas till 
Mattias Berggren, ordförande i Lärarnas Riksförbund Hultsfred 
 
___ 
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvaro-/Röstningslista 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Åsa Landberg, C  X       

2 Elisabeth Löfkvist, C  X       

3 Maria Österberg, C  Mikael Karlsson, C X       

4 Annica Eek, KD   X       

5 Magnus Hultman, M  X       

6 Mikael Lång, S  X       

7 Christel Rüdiger Karlsson, S  Lena Persson, S §§ 22-25 X       

8 Kjell Mellberg, S   X       

9 Göran Gustafsson, SD  X       
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