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BUN § 69/2022 Dnr 2021/346 003  
 
Intern kontroll 2022 - Kontroll av att mottagande 
i särskolan uppfyller skollagens krav 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger Annika Dehlin, verksamhetschef för 
elevhälsan, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2022. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att mottagande i 
särskolan uppfyller skollagens krav. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 6 ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, om riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Hultsfreds kommun. 
Bland annat ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen samt senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-11-10, § 66/2021, att anta 
en internkontrollplan för 2022 med samma kontrollområden som 2021. 
Kontrollområden 2022 är:  
 

• Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs 
• Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
• Kontroll av att fakturor betalas i tid 
• Kontroll av att politiska beslut verkställs 

 
Vid dagens sammanträde redogör Annika Dehlin, verksamhetschef för 
elevhälsan, för utfallet av kontrollen av att mottagande i särskolan uppfyller 
skollagens krav. Utfallet av uppföljningen och åtgärder presenteras.   
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Beslutsunderlag 
Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav.  
 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef för elevhälsan 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 70/2022 Dnr 2022/382 609  
 
Rapport om arbetet med inkomna anmälningar 
om kränkande behandling eller diskriminering 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Rapport om arbetet med inkomna anmälningar om kränkande behandling 
eller diskriminering.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2022 ska nämnden 
ha en rapport om anmälda kränkande behandlingar eller diskriminering 
gällande barn och elever.  
 
Vid nämndens sammanträde informerar, Annika Dehlin, verksamhetschef 
för elevhälsan, om hur de jobbar med inkomna anmälningar och redovisar 
ett avidentifierat ärende. 
 
___ 
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BUN § 71/2022 Dnr 2021/346 003  
 
Intern kontroll 2022 - Kontroll av att fakturor 
betalas i tid 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2022. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att fakturor 
betalas i tid. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 6 ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, om riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Hultsfreds kommun. 
Bland annat ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen samt senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-11-10, § 66/2021, att anta 
en internkontrollplan för 2022 med samma kontrollområden som 2021. 
Kontrollområden 2022 är:  
 

• Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs 
• Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 
• Kontroll av att fakturor betalas i tid 
• Kontroll av att politiska beslut verkställs 

 
Kontrollen av att fakturor betalas i tid ska rapporteras till nämnden i 
november 2022. 
 
Vid dagens sammanträde redogör controller Maria Bengtsson för den 
kontroll som genomförts. Uppföljningen 2022-10-21 visar på 
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dröjsmålsräntor för sent betalda fakturor. För perioden 220101–220930 är 
11 verifikationer bokförda med kostnader för dröjsmålsränta. Kostnaderna 
uppgår till 1 873 kronor. Åtgärden är att påminna om vikten av att betala 
fakturor i tid. 
 
Beslutsunderlag 
Kontroll av att fakturor betalas i tid. 
 
___ 
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BUN § 72/2022 Dnr 2022/353 041  
 
Budget 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Ramar för budget 2023 presenteras.  
 
Ärendebeskrivning 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-10-12, § 65/2022, 
visade controller Maria Bengtsson ramen för budget 2023. Barn- och 
utbildningsnämnden gav barn- och utbildningschef Martin Snickars i 
uppdrag att ta fram förslag på kostnadsbesparingar för att komma till en 
budget i balans. Återkopplingen skulle göras till arbetsutskottet den 31 
oktober 2022. 
 
Vid arbetsutskottet 2022-10-31, § 54/2022, visades en uppdaterad 
presentation av ramar och budget 2023. Martin Snickars återkopplade med 
en lägesbild av de förändringar som de undersöker.  
 
Vid dagens sammanträde presenteras den uppdaterade presentationen av 
ramar och budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetramar 2023 
 
___ 
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BUN § 73/2022 Dnr 2021/346 003  
 
Intern kontroll 2022 - Samlad bedömning av hur 
den interna kontrollen fungerar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om hur den interna 
kontrollen fungerat 2022. 
 
Sammanfattning 
En samlad bedömning av hur den interna kontrollen 2022 fungerat 
presenteras.  
 
Ärendebeskrivning 
I riktlinjerna för intern kontroll framgår att förvaltningschefen ska rapportera 
till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. I tillämplighetsanvisningarna 
till riktlinjerna för intern kontroll framgår att förvaltningschefen svarar för att 
minst en gång om året skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad 
bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare avvikelser 
från den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden 
. 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2022 ska nämnden 
ha en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars har tagit fram en samlad 
bedömning av hur den interna kontrollen 2022 fungerat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-11-08 
 
___ 
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BUN § 74/2022 Dnr 2022/366 600  
 
Sammanträdestider 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2023 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt tider för 
utvärderingsdagar, gruppmöten, verksamhetsbesök och presidiets informella 
överläggningar med barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp enligt 
följande: 

Arbetsutskott                     Barn- och utbildningsnämnd 

måndagar kl.  onsdagar kl.  
  18 januari 13.30  
  6 februari 13.30 15 februari 13.30  

Utvärderingsdagar heldagar onsdag-torsdag 2-3 mars  

6 mars 13.30 15 mars 14.30 (Presidiet till  
BUSG 6 mar.) 
(Verksamhets- 
besök 15 mar.) 

  3 april 13.30 12 april 13.30  
  8 maj 13.30 17 maj 13.30  

  12 juni 13.30 21 juni 13.30  

  14 augusti 13.30 23 augusti 13.30  

  11 september 13.30 20 september 13.30 (Verksamhets- 
besök 20 sep.) 

  2 oktober 13.30 11 oktober 13.30 (Presidiet till  
BUSG 2 okt.) 

  6 november 13.30 15 november 14.30  

  4 december 13.30 13 december 13.30  

 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte onsdagen 
den 15 mars och onsdagen den 15 november kl. 13:30-14:30. 
 
Gruppmötena är kl. 12.30. 
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Till verksamhetsbesöken på förmiddagarna den 15 mars och den 20 september 
skickas separata inbjudningar med mer information.  
 
Presidiet bjuds in för informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp på förmiddagen den 6 mars samt 
förmiddagen den 2 oktober kl. 11.00. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2023 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt tider för 
utvärderingsdagar, gruppmöten, verksamhetsbesök, gemensamma möten med 
socialnämnden samt presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdestider 2023 för barn- och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott har tagits fram. Det är också inlagt tider för utvärderingsdagar, 
gruppmöten, verksamhetsbesök, gemensamma möten med socialnämnden samt 
presidiets informella överläggningar med barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-10-19 
 
 
Skickas till 
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
 
___ 
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BUN § 75/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-10-31 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-10-31 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-10-31 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 20 st. 
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 1 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev gymnasievux. 2 st.  
Punkt 10. 6 Upphörande eller på nytt utbildning inom komvux. 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 7.2 Skolskjuts på grund av elevs funktionsnedsättning, 1 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Verksamhetschef elevhälsa Annika Dehlin – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Gymnasiechef och rektor Elisabeth Kling – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.  
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-10-31 
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Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Katrin Karlsson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.  
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2022-10-31 
Punkt 1.6 Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd, 1 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev till gymnasievux. 58 st.  
 
Rektor Louise Andersson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 7.11 Beslut att elev i grundsär. får utbildning i grundskolan, 1 st. 
Punkt 7.3 Mottagande elev i grundsärskola, 3 st. 
 
Rektor Maria Karlsson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-10-31   
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2022-10-31 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-10-31 
Rapport delegationsbeslut 2022-10-31 
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BUN § 76/2022   
 
Meddelande 
 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 
2022. Hultsfreds kommun beviljas 278 603 kronor för HT 2022.   
Beslut: Statsbidrag för kartläggning och validering för 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 93 000 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagoger 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 89 040 kronor för HT 2022. 
Beslut: Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 137 558 kronor för HT 2022 

2. Högsta förvaltningsdomstolen 
Dom: Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att Migrationsverket i 
mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha ställning som 
motpart i förvaltningsrätt och därmed rätt att föra talan mot 
domstols dom om domstolen, efter överklagande av en kommun, 
har ändrat Migrationsverkets beslut. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö 
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Avser rektors beslut 
om anställning den 6 maj 2021. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott22 
2022-10-11, § 203/2022: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden. 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ansökan om statsbidrag för Icke-folkbokförda HT 2022 
Ansökan om statsbidrag för Karriärtjänster 2022/2023 
Rekvisition av statsbidrag för Lärarassistenter HT 2022 
Ansökan om statsbidrag för Kartläggning och validering 2023. 
Rekvisition av statsbidrag för Lärarlönelyftet 2022/2023 
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning HT 2022 
Rekvisition av statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och 
helger HT 2022 
Uppsägning av elavtal gällande gamla mangårdsbyggnaden i 
Högeruda 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-10-04 – 2022-10-31 
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Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-11-01 – 2022-10-31 

6. Hultsfreds gymnasium 
Protokoll från programråd Hotell- och turismprogrammet  
2022-09-16 

7. Lärarförbundet 
Anmälan av personalföreträdare i barn- och utbildningsnämnden för 
Lärarnas Riksförbund. 
Anmälan av ersättare som personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden för Lärarnas Riksförbund. 
 
___ 
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BUN § 77/2022 Dnr 2022/381 606 

Ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat 
sätt 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar NN på Albäcksskolan i Hultsfred, 
skolgång under en period i svenska skolan på Teneriffa, Spanien. Ansökan 
gäller för perioden 10 januari 2023 till och med 3 februari 2023. 

Sammanfattning 
Vårdnadshavarna till eleven har kontaktat rektor angående att fullfölja 
skolplikten på annat sätt.   

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavare till en elev på Albäcksskolan har kontaktat rektor. De 
ansöker om att deras barn med skolgång i NN ska beviljas skolgång i 
svenska skolan på Teneriffa, Spanien. Det under en period av sammanlagt 
4 veckor vårterminen 2023, från den 10 januari 2023 till och med 3 februari 
2023.  

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 på Teneriffa följer den svenska läroplanen för grundskolan 
och är godkänd av Skolverket i Sverige. I grundskolan på Teneriffa arbetar 
behöriga grundskollärare som har minst 5 års erfarenhet från arbete i 
grundskolan i Sverige. 

Elevens lärare och mentorer godkänner villkoren att de under perioden har 
kontakt med skolan på Teneriffa för planering och uppföljning av elevernas 
utveckling och lärande under den aktuella perioden samt vid återgång till 
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Albäcksskolan. Personalen skickar med eleverna det material de behöver 
under sin skolgång. 

Den 18 november kommer Albäcksskolans rektor, specialpedagog och 
mentor ha ett möte med rektor samt lärare på svenska skolan på Teneriffa. 
Elevens vårdnadshavare kommer också att delta på mötet. 

Svenska skolan på Teneriffa har ingen försäkring för eleverna. Enligt 
skolans information ansvarar vårdnadshavarna för att barnet har med det 
blå EU-kortet. EU-kortet ger rätt till sjukvård inom EU. 

Kostnad för skolgången på Teneriffa ansvarar vårdnadshavarna för. 

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

Vårdnadshavarna åberopar som synnerliga skäl till beslut om beviljande av 
skolgång i annat land att vårdnadshavarna genomför en etablering av sitt 
företag på Teneriffa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Yvonne Nelson 2022-11-04 

Skickas till 
Vårdnadshavarna 
Karolina Karlsson, rektor 

___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2022-11-09 

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 *  X       

3 Maria Österberg, C  Gunilla Aronsson, 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 Birger Karlsson, SD X       
 
* Deltog på distans via Teams 
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