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Ärendelista 2022-10-12 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 64 Budgetuppföljning per den 31 augusti 
2022 

2022/352 042  

§ 65 Budget 2023 2022/353 041  

§ 66 Remiss av promemorian Elever ska 
lättare få läsa i snabbare takt och på en 
högre nivå 

2022/329 619  

§ 67 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 68 Meddelande   

 Närvarolista   
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 64/2022 Dnr 2022/352 042  
 
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per 
den 31 augusti 2022, med helårsprognos.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning per den 31 augusti 
2022, med helårsprognos. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Maria Bengtsson har sammanställt delårsbokslutet per den 31 
augusti 2022, samt helårsprognos, med kommentarer till avvikelser från  
budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2022-09-29 
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
 
___ 
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BUN § 65/2022 Dnr 2022/353 041  
 
Budget 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att ta fram förslag på kostnadsbesparingar för att 
komma till en budget i balans. Återkopplingen ska göras till arbetsutskottet 
den 31 oktober 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Maria Bengtsson visar ramen för budget 2023.   
 
Beslutsunderlag 
Budgetramar 2023 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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BUN § 66/2022 Dnr 2022/329 619  
 
Remiss av promemorian Elever ska lättare få 
läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
remissvar som sitt yttrande över remissen från utbildningsdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har översänt promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå på remiss. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat remissen till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepartementet har översänt promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå på remiss. Svar på remissen ska vara 
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 28 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av innehåll och förslag i promemorian för 
grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan: 
 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för att läsa på en högre 
nivå och gå fram i snabbare studietakt. 
 
Det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i 
undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar 
för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan leda till en 
bättre undervisningssituation och till bättre kunskapsresultat för dessa 
elever. 
 
Ändringar föreslås i läroplanerna för att ytterligare betona skolans ansvar 
för särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska 
framgå att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har 
svårigheter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 
betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 
vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får 
möjlighet att studera på en högre nivå. 
 
I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av 
gymnasiestudierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta 
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om andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till 
högskolestudierna.  
 
Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det föreslås 
därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grundskolan 
på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 
 
Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att 
ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de 
har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 
fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 
olika personalkategorier inom skolan, bland annat till skolchefer, rektorer, 
lärare och personal inom elevhälsan.  
 
Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 
(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås i 
huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
Förslag till remissvar: 
Barn- och utbildningsnämnden är positiva till förslagen om ändringar i 
läroplanerna, skolförordningen och i gymnasieförordningen. Förslagen är 
viktiga för att skapa goda möjligheter för högpresterande och särskilt 
begåvade elever att läsa i snabbare takt och på en högre nivå.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt att betona skolans 
ansvar för högpresterande och särskilt begåvade elever. Det är därför 
viktigt att Skolverket kan vara en stödjande resurs för rektorer och skolor 
eftersom utmaningarna att lyckas med en högkvalitativ undervisning för 
dessa elever inte är enkel att organisera.  
 
I en mindre kommun kan det vara både organisatoriska och ekonomiska 
svårigheter för att lyckas med uppdraget. De högpresterande eleverna 
behöver både acceleration och berikning inom olika ämnesområden vilket 
ställer höga krav på lärarens undervisning.  
 
 
Förslaget om att tillåta fjärrundervisning anser barn- och 
utbildningsnämnden är en viktig förutsättning för att kunna ge särskilt 
begåvade elever en undervisning på en högre nivå när det inte räcker till 
inom den egna skolan.  
 
För att kunna bedriva fjärrundervisning eller undervisning på plats på en 
högre nivå än som ryms inom berikning i klassrummet krävs samverkan 
mellan de lärare som undervisar och det finns också behov av speciallärare 
som samordnar elevens undervisning mellan stadier. Det krävs resurser för 
att kunna erbjuda undervisning på en högre och snabbare nivå. Det går inte 
att utgå från att en yngre elev ska kunna läsa med elever på ett högre 
stadium och att undervisningen uppnår förväntat resultat i lagförslagen. 
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De organisatoriska svårigheterna, för att lösa utbildning för särskilt 
begåvade elever för att ge dem den ledning och stimulans de har rätt till, 
anser barn- och utbildningsnämnden leder till högre utbildningskostnader 
för huvudmannen och håller inte med utredningen om att det inte medför 
några ökade behov av statlig finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är positiva till förslagen om ändringar i 
läroplanerna, skolförordningen och i gymnasieförordningen om bättre 
möjligheter före elever att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare 
studietakt. 
 
Beslutsunderlag 
KSAU § 165/2022 
Remiss och missiv promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 
högre nivå 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-10-12 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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BUN § 67/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-10-03 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-10-03 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-10-03 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 2 st. 
 
Rektor Andreas Ekberg – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2022-10-03 
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskola, 1 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Gymnasiechef och rektor Elisabeth Kling – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Vik. rektor Fredrik Laapotti – 2022-10-03 
Punkt 11.4 anställning, 2 st. 
 
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2022-10-03 
Punkt 9.1 Mottagande elev från kommunen eller samverkansområdet, 
enligt arkivlista 
Punkt 9.2 Mottagande elev från annan kommun, enligt arkivlista 
Punkt 9.5 Beviljat inackorderingsbidrag eller dispens från regler, enligt 
lista 
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.  
 
Rektor Katrin Karlsson – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st.  
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2022-10-03 
Punkt 10.4 Mottagande av elev till gymnasievux. 9 st.  
 
Rektor Louise Andersson – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift fritidshem, 2 st. 
Punkt 7.2 Skolskjuts p.g.a. elevens funktionsnedsättning, 16 st. 
Punkt 7.3 Mottagande elev i grundsärskola, 1 st. 
Punkt 7.9 Beslut vad elev i grundsärskola ska läsa, 2 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-10-03 
Punkt 1.2 Avslag på begäran om utlämnande av handling, 1 st.   
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st.  
 
Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2022-10-03 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Verksamhetschef Yvonne Nelson – 2022-10-03 
Punkt 1.5 Yttrande till tillsyningsmyndighet utom SKÖ, 1 st. 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-10-03 
Rapport delegationsbeslut 2022-10-04 
 
___ 
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BUN § 68/2022   
 
Meddelande 
 

1. Kommunstyrelsen  
2022-09-06, § 80/2022: Hantering av personuppgifter i samband 
med webbpublicering av kallelser och protokoll 
 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rekvisition av statsbidrag för Lovskola 2022 
Ansökan om statsbidrag för papperslösa barn HT 2022 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-09-13 – 2022-10-03 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-10-04 – 2022-10-03 

  
3. Hultsfreds gymnasium 

Omedelbar avstängning av elev 2022-10-12 – 2022-10-14 
Omedelbar avstängning av elev 2022-10-12 – 2022-10-14 
 

4. Hultsfred Lärcenter 
            Omedelbar avstängning av elev 2022-10-10 – 202-10-24 

 
___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2022-10-12 

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  Mikael Karlsson, C        

2 Elisabeth Löfkvist, C         

3 Maria Österberg, C  Gunilla Aronsson, 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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