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BUN § 48/2022 Dnr 2022/246 623  
 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 
angående ändrade upptagningsområden för 
Järnforsens skola - Hänvisningsskola för 
Virserums upptagningsområde 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra hänvisningsskola för 
Virserums upptagningsområde till Järnforsens skola från läsåret 2023/2024. 
Information om förändringen och en möjlighet till intresseanmälan ska 
läggas ut på kommunens hemsida.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till svar på 
skrivelsen och det lämnas till skriftställarna.  
 
Sammanfattning 
En skrivelse har kommit in gällande upptagningsområden för Järnforsens 
skola. Skriftställarna har förslag till barn- och utbildningsnämnden gällande 
hänvisningsskolor och Järnforsens skola.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Andersson, KD, Ronny Olsson, C och Johan Svensson, M, har 
2022-05-30 kommit in med en gemensamskrivelse gällande ändrade 
upptagningsområden för Järnforsen skola.  
 
De föreslår följande: 

1. Ändring i barn- och utbildningsnämndens beslut om 
hänvisningskolor där Järnforsens skola omgående blir 
hänvisningsskola för upptagningsområdet Virserum 

2. Utreda möjligheten att Järnforsens skola blir hänvisningskola för 
elever också från andra delar av kommunen med möjlighet till 
skolresor  

3. Analysera möjligheten att använda Järnforsen skola för att kunna 
tillgodose behovet som sannolikt finns hos ett antal elever på olika 
skolor i vår kommun av att få sin undervisning i en ny miljö med 
små grupper för att underlätta inlärning 

Med hänvisning till ovanstående föreslår de barn- och utbildningsnämnden  
att besluta och genomföra förslagen ovan i syfte att bibehålla och utveckla 
Järnforsens skola. 
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Arbetsutskottet 2022-0613, § 28/2022, gav skolskjutshandläggare Moa 
Rosberg och projektchef Jens Karlsson i uppdrag att utreda möjligheten och 
kostnaderna att ändra hänvisningskola för Virserum till Järnforsens skola. 
Moa Rosberg och Jens Karlsson bjuds in till arbetsutskottet den 22 augusti 
2022. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-08-22, § 28/2022, deltog Moa 
Rosberg och Jens Karlsson. De redovisade en uppskattad kostnad för en tur 
på morgonen från Virserum till Järnforsen och två turer tillbaka på 
eftermiddag. Kostnaden beräknas till ca 248 246 kronor. Prisuppgiften är 
beroende av vilken storlek av fordon som skulle behövas samt om 
befintliga fordon kan användas eller behöver upphandlas.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 28/2022 
Skrivelse från Anders Andersson, KD, Ronny Olsson, C och Johan 
Svensson, M 
Förslag till svar på skrivelsen från Åsa Landberg, C 
 
 
Skickas till 
Anders Andersson 
Ronny Olsson 
Johan Svensson 
Moa Rosberg, skolskjutshandläggare 
Eva Nordin, mätningsingenjör 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 49/2022 Dnr 2022/235 009  
 
Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på 
remissen om ”policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun”. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har gjort en enklare revidering av ”policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat förslaget till samtliga förvaltningar för att yttra sig över 
revideringen. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande policy antogs § 26/2014. Då gavs samtidigt uppdrag till 
kommunstyrelsen om att ta fram en handlingsplan utifrån policyn. 
Handlingsplanen ska ses över kontinuerligt och var senast i 
kommunstyrelsen 2021-10-19, §109/2021. 
 
Varje mandatperiod ska styrdokumenten ses över för att bedöma 
aktualiteten. Kommunkansliet har genomfört översyn av policyn och har 
endast gjort redaktionella ändringar. Bland annat så ersätts begreppet 
”funktionsnedsättning” med ”funktionsvariation”.  
 
Kommunkansliet har överlämnat den reviderade policyn för att remitteras 
till förvaltningarna. Eventuella yttranden lämnas till kommunkansliet för 
sammanställning och återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast den 15 september 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar på policyn om ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun: 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att policyn ses över utifrån den lag 
om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) i revideringen av 
policyn eftersom lagen har tillkommit sedan policyn antogs 2014. I övrigt 
har barn- och utbildningsnämnden inga synpunkter på revideringen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2022 
Förslag till reviderad policy för ökad tillgänglighet 
Handlingsplan för ökad tillgänglighet 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-08-12 
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Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 50/2022 Dnr 2022/287 009  
 
Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på 
granskningen av barn- och utbildningsnämndens personuppgifts- 
behandlingar. 
 
Sammanfattning 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört en granskning av barn- och 
utbildningsnämndens personuppgiftsbehandlingar, 
konsekvensbedömningar samt information på webben. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört en granskning av barn- och 
utbildningsnämndens personuppgiftsbehandlingar, konsekvens-
bedömningar samt information på webben.  
 
I redovisningen från dataskyddsombudet framkommer att ingen granskning 
av personuppgiftsbehandlingarna samt konsekvensbedömningar har kunnat 
utföras då dataskyddsombudet inte har fått in några nya handlingar sedan 
förra året och inga ändringar har genomförts i tidigare inlämnade 
personuppgiftsbehandlingar. 
 
Dataskyddsombudet skriver också att granskningen av barn- och 
utbildningsnämndens blanketter ser bra ut men E-tjänsterna behöver ses 
över då det saknar information angående personuppgiftshantering. 
 
Rekommendationen från dataskyddsombudet är att göra en årlig 
genomgång av samtliga behandlingar för att säkerställa att alla är aktuella 
och komplettera med eventuellt nya behandlingar samt även se över om det 
behöver göras konsekvensbedömningar på några av de befintliga eller nya 
personuppgiftsbehandlingarna. Dataskyddsombudet rekommenderar även 
att göra en årlig granskning på era blanketter och e-tjänster. 
 
Svar på dataskyddsombudets fråga om varför det inte har gjorts några 
åtgärder efter senaste granskningen: 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in 102 personuppgifts-
behandlingar på de behandlingar som genomförs inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Dessa gäller fortfarande och det är 
samma personuppgifter som behandlas, därav har inga nya lämnats in 
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under det här året. 
 
Dataskyddsombudet har lämnat förslag till barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter på hur personuppgifts-
behandlingarna som har lämnats in kan förbättras. Dessa 
personuppgiftsbehandlingar har distribuerats till respektive ansvarig 
tjänsteperson som arbetar med förbättringar utifrån dataskyddsombudets 
rekommendationer. Reviderade personuppgiftsbehandlingar lämnas in 
vartefter de är klara.  
 
Samtliga E-tjänster har information om personuppgiftshanteringen sedan 
tidigare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av dataskyddsombudets 
rekommendation för att förbättra rutinerna för årlig uppföljning av samtliga 
behandlingar för att säkerställa att alla är aktuella och komplettera 
eventuellt med nya behandlingar samt även se över om det behöver göras 
konsekvensbedömningar. Rekommendationen om att göra en årlig 
granskning av blanketter och e-tjänster kommer också att ses över. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbehandlingar, 
konsekvensbedömningar samt information på webben 2022-03-24 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-08-11 
 
 
Skickas till 
Dataskyddsombudet 
 
___ 
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BUN § 51/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-08-22 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-08-22 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-08-22 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 6 st. 
Punkt 10.2 Mottagande av elev på grundläggande nivå, 11 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev på gymnasial nivå, 95 st.  
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Andreas Ekberg – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning 10 st. 
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskola, 2 st. 
Punkt 7.4 Mottagande av elev från annan kommun, 19 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Verksamhetschef elevhälsan och tf. rektor Annika Dehlin – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st.  
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Gymnasiechef och rektor Elisabeth Kling – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
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Rektor Fredrik Laapotti – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 21 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 14 st.  
 
Rektor Karolina Karlsson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 19 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 14 st. 
Punkt 2.3 Mottagande av barn från annan kommun, 1 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetalda fordringar, 1 st. 
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st.  
 
Rektor Linda Ungsäter – 2022-08-22 
Punkt 10.10 Mottagande till sfi, 1st. 
Punkt 10.2 Mottagande av elev till grundvux. 3 st.  
Punkt 10.4 Mottagande av elev till gymnasievux. 50 st. 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 21 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
Punkt 4.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obetalda fordringar, 1 st. 
Punkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov eller familjens situation, 3 
st.  
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskola, 1 st.  
Punkt 7.9 Beslut vad elev i grundsärskolan ska läsa, 1 st. 
 
Rektor Maria Karlsson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 10 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obetalda fordringar, 2 st.  
 
Rektor Marie Karlsson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st.  
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Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-08-22 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen emot, 61 st.  
Punkt 11.1 Anställning, 1 st. 
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om plats i förskola i annan kommun, 2 st.  
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 49 st.  
Punkt 6.18 Skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 2 st. 
Punkt 6.6 Yttrande om skolgång och fritidshem i annan kommun, 3 st.  
Punkt 6.8 Bidrag till elev i fristående skola och fritidshem, 1 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 18 st.  
 
Verksamhetschef för musikskolan Thomas Åstrand – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson – 2022-08-22 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-08-22 
Rapport delegationsbeslut 2022-08-22 
 
___ 
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BUN § 52/2022   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
för 2021/2022. Hultsfreds kommun beviljas 1 904 000 kronor för VT 
2022 pott 1 och 2.  
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds för 2022. Hultsfreds kommun beviljas 154 800 kronor för VT 
2022.  
Beslut: Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 289 260 kronor för VT 2022. 
Viktig information: Statsbidrag för Lärarlönelyftet. Regeringen har 
signalerat ny information om att man avser låta medlen för 
lärarlönelyftet ligga kvar tills översyn har gjorts av lärarlönelyftet och 
andra riktade statsbidrag inom skolområdet.  
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2021. 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.  
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2021/2022. Hultsfreds kommun beviljas 
1 678 044 kronor för våren 2022. 
Beslut: Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 605 225 kronor för 2022. 
 

2. Skolinspektionen 
Informationsbrev till huvudman och rektor: Skolinspektionen 
granskar huvudmäns och rektorers arbete att fler elever ska få 
undervisning av behöriga lärare.  
Informationsbrev till huvudman: Skolinspektionen granskar rektorns 
arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan. 
 

3. Förvaltningsrätten i Växjö 
Beslut: Tilläggsbelopp enligt skollagen; avskrivning efter återkallelse 
av talan. Förvaltningsrätten avskriver målet.  
 

4. Kommunfullmäktige 
2022-06-20, § 80/2022: Mål och budget 2023 – driftbudget 2023 samt 
mål och nyckeltal 
2022-06-20, § 81/2022: Mål och budget 2023 – investeringsbudget 
2022-06-20, § 82/2022: Mål och budget 2023 – taxor 
2022-06-20, § 85/2022: Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget  
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5. Kommunstyrelsen 
2022-03-01, § 29/2022: Svar på remiss Förslag till aktualiserad version 
av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 
5-17, § 110/2022: Presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden. 
 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Balanslista på nämndens aktuella, ej avslutade ärenden 2022-08-17 
Inkomna synpunkter och klagomål 2022-01-01 – 2022-06-30 – 
Postlista och statistik  
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-06-14 – 2022-08-22 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-08-23 – 2022-08-22 
 

7. Hultsfreds gymnasium 
Protokoll från programråd för hotell och turism 2022-03-04 
 
___ 
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BUN § 53/2022 Dnr 2022/306 026  
 
Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud 
läsåret 2021/2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud läsåret 2021/2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2022 
så ska nämnden ha en uppföljning av tillbud och olycksfall i augusti 2022. 
En skolledare ska redovisa vad som görs ute och vad det leder till.  
 
Nämndsekreterare Lena Carlsson redovisar en översikt över olycksfall, 
arbetsskador och tillbud för läsåret 2021/2022. Kommunen använder det 
digitala systemet KIA för inrapportering av olycksfall och tillbud för 
personal, barn och elever. Rektor Louise Weinfors Lockström berättar hur 
de i skolan jobbar med anmälningar om hot och våld samt vad arbetet leder 
till. 
 
Beslutsunderlag 
Översikt över händelser barn och elever läsåret 2021/2022 
Översikt över händelser personal läsåret 2021/2022 
 
___ 

 

14



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 54/2022   
 
Rapport från verksamhetsbesöken den 31 
augusti 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Ledamöterna rapporterar från verksamhetsbesöken den 31 augusti 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens fastställda sammanträdestider för 
2022 ingår att nämndens ledamöter ska göra verksamhetsbesök den 31 
augusti 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2022-08-22, § 42/2022, om ett besöksschema och 
att fokusfråga skulle vara Agenda 2030. 
 
Vid nämndens sammanträde rapporterar ledamöterna från 
verksamhetsbesöken som har genomförts enligt följande: 
 
Nya Centralskolan i Virserum 
Göran Gustafsson 
Åsa Landberg 
 
Lindblomskolan i Hultsfred 
Christel Rüdiger Karlsson 
 
Albäcksskolan 
Mikael Karlsson 
Mikael Lång 
 
Hultsfreds gymnasium  
Gunilla Aronsson 
Kjell Mellberg Karlsson 
 
Hultsfred Lärcenter 
Magnus Hultman 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 42/2022 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2022-08-31 

1 (1) 

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 Gunilla Aronsson, 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   X       

8 Kjell Mellberg, S   X       

9 Göran Gustafsson, SD  X       
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