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§ 82 Rapporter 2023 2022/377 003  
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2022/389 002  

§ 84 Revidering av barn- och 
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delegationsordning från 2023-01-01 

2022/386 002  

§ 85 Uppföljande granskning av strategisk 
personal- och kompetensförsörjning 
2022 

2022/358 007  

§ 86 Insatser inom brottsförebyggande 
arbete 

2022/360 019  
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hos Södra skogsägarna 
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§ 90 Intern kontroll 2022 - Kontroll av att 
politiska beslut verkställs 
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§ 92 Meddelande   
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 78/2022 Dnr 2022/397 049  
 
Taxor 2024 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxor 2024 för förskola, fritidshem, musikskola samt 
uthyrning av skollokaler. 
 
Sammanfattning 
Taxor uppräknas enligt direktiv till budget 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxor för förskola, fritidshem, musikskola samt uthyrning av skollokaler 
uppräknas enligt budgetdirektiv inför 2024 års budget. Statsbidrag för 
maxtaxa utbetalas till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa 
för bland annat förskola och fritidshem. För att få statsbidrag för maxtaxa 
måste kommuner följa statens direktiv gällande bland annat avgifter.  
 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast 31 
januari varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen 
följer villkoren i förordningen.  
 
Förslag till taxor 2024 har tagits fram samt bilaga taxebestämmelser för 
barn inskrivna i förskola och fritidshem och bilaga taxebestämmelser 
musikskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 60/2022 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2022-11-28 
Förslag på taxor 2024 för förskola, fritidshem och lovomsorg 
Förslag på taxebestämmelser 2024 för förskola och fritidshem 
Förslag på taxor 2024 för musikskolan 
Förslag på taxebestämmelser 2024 för musikskolan 
Förslag på taxor 2024 för skollokaler 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___ 
 
 
 

4



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-14 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 79/2022 Dnr 2022/406 605  
 
Bidragsbelopp till enskild verksamhet 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2023 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev vid en specifik skolenhet 
som drivs av en enskild huvudman. Bidragsbeloppet bestäms per 
kalenderår och baseras på kommunens budget för verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenhet, om den drivs av en enskild huvudman.  
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. Bidraget består av ett grundbelopp och ev. ett 
tilläggsbelopp.  
 
Grundbidraget beräknas på undervisning, läromedel, elevvård, måltider och 
lokaler. På det läggs ett schablonbelopp på 3 % för administration och 
momskompensation på 6 %. För gymnasiet ska bidragsbeloppet dessutom 
finnas för varje program. Om hemkommunen inte har programmet ska 
riksprislistan tillämpas.  
 
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till varje fristående 
huvudman. Barn- och utbildningschef har delegation att fatta de besluten 
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
Antagningssekreterare på gymnasiet har delegation att fatta de besluten för 
gymnasiet. En fristående huvudman har rätt att överklaga beslut om bidrag 
till allmän förvaltningsdomstol.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 61/2022 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2022-12-01 
Förslag till bidragsbelopp 2023 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 80/2022 Dnr 2022/398 002  
 
Beslutsattestanter 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna beslutsattestanter för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter från 2023-01-01. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning över beslutsattestanter.  
 
Ärendebeskrivning 
Controller Maria Bengtsson har sammanställt lista med förslag på 
beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med 
markerad förändring från 2023-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 62/2022 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2022-11-28 
Lista beslutsattestanter 2023 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 81/2022 Dnr 2022/376 003  
 
Internkontrollplan 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 
2023. 
 
Sammanfattning 
Framtagande av plan för intern kontroll 2023. 
 
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. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunen har riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen som antagits av kommunstyrelsen 2018-09-04, § 78/2018. 
Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSK:s 
förbundsdirektion varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. 
Kontrollplanen ska följas upp årligen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-10-31, § 56/2022, diskuterades 
vilka kontrollområden nämnden vill ha som kontrollområden 2023. 
Arbetsutskottet gav nämndsekreterare Lena Carlsson i uppdrag att ta fram 
ett förslag till internkontrollplan 2023 utifrån de diskussioner som förts på 
arbetsutskottet. Förslaget tas upp i nämnden i december 2022.  
 
Ett förslag till internkontrollplan för 2023 har tagits fram.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 63/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-23 
Förslag till internkontrollplan 2023 
 
 
Skickas till 
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan 
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Lena Carlsson, nämndsekreterare 
Samtliga skolledare 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 82/2022 Dnr 2022/377 003  
 
Rapporter 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen plan för rapporter till barn- 
och utbildningsnämnden år 2023. 
 
Sammanfattning 
Plan för rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2023 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden brukar ha en plan för rapporter till 
nämnden. Den innehåller redovisningar som nämnden vill ta del av under 
året samt hur det ska redovisas och vem som ansvarar för redovisningen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-10-31, § 58/2022, diskuterades 
vilka rapporter nämnden vill ta del av under 2023. Arbetsutskottet gav 
nämndsekreterare Lena Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på 
rapporter 2023 till nämnden i december 2022.  
 
Ett förslag till plan för rapporter till barn- och utbildningsnämnden 2023 
har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 64/2022  
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-23 
Förslag till rapporter 2023 
 
 
Skickas till 
Samtliga med tilldelat ansvar för rapporter 
Samtliga skolledare 
Nya Centralskolan i Virserum AB 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 83/2022 Dnr 2022/389 002  
 
Revidering av rutin för avstängning av elev 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den reviderade 
rutinen för avstängning av elev samt arbetsgången vid avstängning inom de 
frivilliga skolformerna. 
 
Sammanfattning 
Ändringar har införts i skollagen (201:800). Rutinen för avstängning av 
elev har ändrats utifrån de nya skrivningarna i skollagen.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-16, § 116/2016, att 
godkänna en rutin för avstängning av elev. Den innehöll även en 
arbetsgång vid avstängning inom de frivilliga skolformerna. 
 
Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I 
skollagen kapitel 5 finns de disciplinära åtgärder som kan vidtas. Dessa får 
vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga 
omständigheter. 
 
I normalfallet ska skolan ha prövat alla andra möjligheter utan att det har 
gett ett förbättrat beteende hos eleven innan det blir fråga om avstängning. 
Det vill säga; tillsägelse, utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, 
utredning av orsaken till beteendet och skriftlig varning, tillfällig 
omplacering eller tillfällig placering vid en annan skolenhet bör ha prövats 
innan avstängning tas till. 
 
De disciplinära åtgärder som finns i skollagen ska inte användas primärt för 
att bestraffa utan för att skapa en bättre skolsituation för eleven och andra 
elever på skolan. Det måste framgå av utredningen vad som har hänt och 
vilken bedömning som har gjorts på grundval av händelserna. 
 
En skola kan inte stänga av en elev utifrån en risk att någon av dessa 
omständigheter föreligger eller kan komma att föreligga. För att stänga av 
en elev med stöd av skollagen krävs att en elev till exempel har ett 
uppförande som rent faktiskt inverkar negativt på övriga elevers trygghet 
och studiero. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

I grundskolan är det rektor som beslutar om avstängning enligt skollagen 5 
kapitlet §§ 14-16. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslutet. 
Rektor ska informera barn- och utbildningsnämnden när han eller hon har 
fattat ett beslut om avstängning. Det kan göras genom att en kopia av 
beslutet lämnas för meddelande till nämnden. Även socialnämnden ska 
informeras.  
 
Från 2022-08-01 infördes en ändring i skollagen gällande avstängning i de 
frivilliga skolformerna. I den tidigare skrivningen var det huvudman som 
beslutade om avstängning. Rektor kunde utifrån vissa förutsättningar 
besluta om omedelbar avstängning. Den skulle sedan fastställas av 
huvudman. Denna är nu ändrad enligt följande:  
 
I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning får 
huvudmannen eller rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om 
   1. eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals   
       säkerhet bedöms vara hotad, 
   2. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda  
       vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper, 
   3. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 
   4. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person  
       för kränkande behandling, 
   5. eleven kan antas ha begått en brottslig handling inom skolans område,     
       eller 
   6. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers  
       trygghet och studiero. 

Huvudmannen eller rektorn får besluta att ett beslut om avstängning ska 
gälla omedelbart. 
 
En förutsättning för avstängning enligt första stycket 3, 4 eller 6 är att syftet 
med andra åtgärder inte har uppnåtts. 
 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut. 
 
Beslutet får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett 
kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. 

Huvudmannen får besluta att förlänga avstängningen om syftet med en 
kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan 
anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. 
Ett beslut om avstängning får dock inte avse längre tid än återstoden av 
pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. 

Rutinen för avstängning av elev har reviderats utifrån den nya skrivningen i 
skollagen. Den nya texten är skriven med röd text. Den text som tagits bort 
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är överstruken i den tidigare rutinen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 65/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-16 
Reviderad rutin för avstängning av elev 
 
 
Skickas till 
Rektorer för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 
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BUN § 84/2022 Dnr 2022/386 002  
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning från 2023-01-01 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen 
för barn- och utbildningsnämnden. Den reviderade delegationsordningen 
börjar gälla 2023-01-01. 
 
Sammanfattning 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 37 får en nämnd uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten får 
inte delegeras i vissa ärenden angivna i paragraf 38. 
 
En nämnd får enligt kommunallagen kapitel 7 paragraf 5 uppdra åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i kapitel 6 
paragraf 38.  

 
Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och utbildningsnämnden 
2021-09-15, § 49/2021 och gäller från 2021-10-01. 

 
En revidering av delegationsordningen föreslås enligt följande:  

1. Övergripande ärenden 

1.8 Stryks ur delegationsordningen. Enligt ändring i skollagen får 
huvudmannen eller rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis. 
Huvudmannen eller rektorn får besluta att ett beslut om avstängning ska 
gälla omedelbart. Tidigare låg beslutet på huvudman som skulle fastställa 
rektors beslut.  

6. Grundskola 

6.26 Beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i 
skollagen. Delegat: Arbetsutskottet. 

6.27 Beslut om återkallande av medgivande att fullgöra av skolplikten på 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

annat sätt än som anges i skollagen. Delegat: Arbetsutskottet. 

 7. Grundsärskola 

7.13 Beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i 
skollagen. Delegat: Arbetsutskottet. 

7.14 6.26 Beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i 
skollagen. Delegat: Arbetsutskottet. 

Nytt avsnitt 13. Diskriminering och annan kränkande behandling (tillämplig i 
alla skolformer) 

13.1 Beslut att fastställa dokumentation av aktiva åtgärder mot 
diskriminering/plan mot kränkande behandling. Delegat: Rektor. 

13.2 Beslut om att vidta eller inte vidta skäliga åtgärder för att förhindra 
kränkande behandling och trakasserier i framtiden. Delegat: Rektor. 

13.3 Beslut om avtal om förlikning i mål avseende skadestånd eller 
diskrimineringsersättning upp till 50 000 kronor. Delegat: Barn- och 
utbildningschef. 

13.4 Beslut om avtal om förlikning i mål avseende skadestånd eller 
diskrimineringsersättning upp till 100 000 kronor. Delegat: Arbetsutskottet. 

Nytt avsnitt 14. Klagomål mot utbildningen. 

14. 1 Beslut om nödvändiga åtgärder med anledning av klagomål eller  

Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av klagomål. Delegat: Rektor 
för skolenhet, verksamhetschef förskolan för förskolor övergripande, 
Verksamhetschef grundskolan för grundskolor övergripande, Barn- och 
utbildningschef för förvaltningen övergripande. 

 
Borttaget är markerat med överstrykning i beslutsunderlaget. Tillägg är 
markerat med röd, kursiv text. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 66/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-03 
Reviderad delegationsordning från 2023-01-01 
 
 
Skickas till 
Samtliga delegater 
Skoladministratörer 
 
___ 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 85/2022 Dnr 2022/358 007  
 
Uppföljande granskning av strategisk personal- 
och kompetensförsörjning 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner personalkontorets förslag som 
svar på revisionens uppföljning av tidigare gjord granskning av arbetet med 
strategisk personal- och kompetensförsörjning. 
 
Förslaget är att ge HR i uppdrag, tillsammans med chefen för det livslånga 
lärandet, att återkomma med en revidering av Kompetens-
försörjningsplanen - Din tid i Hultsfred och ta fram en uppdaterad rutin för 
uppföljning av arbetet som sker inom ramen för kompetensförsörjning 
senast november 2023. 
 
Sammanfattning 
PwC har under våren 2022 gjort en uppföljande granskning av det 
strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Vid granskningen 
framkom att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt vidtagit 
tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de 
åtgärdsförslag som lämnats. PwC gav dock förslag till fortsatta 
förbättringar att dels revidera kompetensförsörjningsplanen, dels tillse att 
uppföljning av det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet 
sker i enlighet med kompetensförsörjningsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
2018 gjorde PwC en granskning som avsåg strategisk personal- och 
kompetensförsörjning i Hultsfreds kommun. Vid granskningen ansåg 
revisionen att arbetsgivaren saknade formella dokument kring struktur och 
en plan för uppföljning i frågan. Personalkontoret fick då i uppdrag ta fram 
en kompetensförsörjningsplan som sedermera beslutades i 
Kommunfullmäktige (KF § 141/2018). 
 
Under våren 2022 gjorde PwC en uppföljande granskning för att se 
huruvida planen och strukturen för det samlades strategiska personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet efterlevs. Revisionen anger att 
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt vidtagit tillräckliga 
åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som 
lämnats i granskningen. De lämnar dock rekommendationer om att fortsatt 
revidera de dokument som ligger till grund för kompetensförsörjnings-
planen samt att tillse att uppföljning sker i enlighet med planen. 
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Parallellt med granskningen har ett arbete pågått med en revidering av 
rutinen för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån den 
tillsyn Arbetsmiljöverket genomförde under våren 2022. I samband med att 
nya rutiner för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet har tagits fram, har även mål och nyckeltal presenterats som förslag 
till beslut. Vidare finns även ett förslag till beslut, KSAU § 208/2022, för 
kommunstyrelsen om att revidera kompetensförsörjningsplanen. Syftet är 
att bidra till ett bredare perspektiv på det strategiska personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet. Därmed inkluderas fler insatser som faller 
inom ramen till exempel individuella utvecklingsplaner, Kompetensfonden, 
innovationer och ledarskap men även den årliga uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Det blir tydligt att den uppföljande granskningen av det strategiska 
personal- och kompetensförsörjningsarbetet samt arbetet med den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet hänger tätt samman 
med varandra. PwC: s granskning och uppföljning visar på förslag till 
förbättringsåtgärder, och samma förbättringsåtgärder finns i det förslag till 
beslut som handlar om arbetet med årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, KSAU § 208/2022. 
 
Förslaget är därför att anta det förslag till beslut till kommunstyrelsen 
KSAU § 208/2022, vilket är att ge HR i uppdrag tillsammans med chefen 
för det livslånga lärandet, att återkomma med en revidering av Kompetens-
försörjningsplanen - Din tid i Hultsfred och ta fram en uppdaterad rutin för 
uppföljning av arbetet som sker inom ramen för kompetensförsörjning 
senast november 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 67/2022 
Tjänsteskrivelse från personalkontoret 2022-11-04 
KSAU § 205/2022 
Rapport från PwC - Uppföljande granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning 
Missiv – Uppföljning av granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___ 
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BUN § 86/2022 Dnr 2022/360 019  
 
Insatser inom brottsförebyggande arbete 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef Martin 
Snickars att lämna det muntliga svar han presenterat vid sammanträdet till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Förslag på åtgärder eller satsningar inom det brottsförebyggande arbetet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har haft möte med lokalpolisområdeschef. Polisen 
lämnade en punktlista med förslag på åtgärder eller satsningar där polisen 
och kommunen i de allra flesta fall tillsammans skapar förutsättningar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 186/2022, har beslutat 
remittera polisens förslag på insatser inom det brottsförebyggande arbetet 
till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidskontoret, alla inom samverkansfunktionen ÖSAM. 
 
Ovan nämnda ges i uppdrag att återkomma med ett remissvar på polisens 
förslag. Remissvaret lämnas samordnat och muntligt till kommunstyrelsen 
enligt överenskommen tid med kommunkansliet, dock senast februari 2023. 
Vid föredragning i kommunstyrelsen ska även Trygghetsstrategen delta och 
ge sin syn på insatserna.   
 
Arbetsutskottet 2022-10-31, § 55/2022, beslutade att ge barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att ta fram förslag till muntligt 
svar tillsammans med representant från socialnämnden och kultur- och 
fritidskontoret samt trygghetsstrateg. Förslaget ska presenteras på nämnden 
den 14 december 2022. 
 
Vid dagens sammanträde informerade Martin Snickars om det svar han 
tänkt lämna muntligt till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 68/2022 
Kommunstyrelsen § 186/2022 
Förslag på åtgärder från polismyndigheten 
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Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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BUN § 87/2022 Dnr 2022/384 619  
 
Ungdomsforum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
på svar till ungdomsforum. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med synpunkter och förslag 
på åtgärder vad gäller redovisningen av ungdomsforum som tidigare gjorts 
i fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 svarade 75% av åk 8 eleverna och 78% av åk 2 eleverna 
på gymnasiet på luppenkäten. Ungdomsforum har genomförts på Nya 
Centralskolan i Virserum och Albäcksskolan i samtliga klasser. Elevråden 
har genomfört och sammanställt svaren på frågorna till lupp styrgrupp, där 
de haft fördjupande diskussioner med elevråden. 
 
Återkoppling bland eleverna på skolorna kommer ske i februari månad. 
Tidsplan för nämnd, styrelse, förbundsdirektion samt de kommunala 
bolagen att återkoppla till lupp styrgrupp vad som händer, vilka beslut har 
tagits, var i processen står de, är satt till 27 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 224/2022, beslutade att ge 
berörda nämnder, styrelse, förbund, bolag och KLT i uppdrag att 
återkomma med synpunkter och förslag på åtgärder vad gäller 
redovisningen av ungdomsforum som tidigare gjorts i fullmäktige. 
 
De frågor som diskuterades på ungdomsforum var: 
Fråga 1. Vi ser att många elever hoppar över lunchen. Vad beror det på? Vilka 
åtgärder krävs för att få fler att äta lunch? 
 
Fråga 2. Vi ser också att många är otrygga på bussen. Vad beror detta på? Vilka 
åtgärder krävs för att få en trygg resa till och från skolan? 
 
Fråga 3. Vilka områden tycker du är viktiga att prata med politiker om? 
Fråga 4. Vad tror du är viktigt för unga att vilja leva och bo i Hultsfreds kommun 
år 2030? 
 
Förvaltningens förslag på svar till ungdomsforum 
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1. Utifrån elevernas förslag på åtgärder för att fler ska äta lunch: 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har under höstterminen diskuterat 
matsalen för Albäcksskolan och Hultsfreds gymnasium. Förslag till lösningar 
undersöks för att hitta förbättringsmöjligheter. En utredning pågår för att se om 
det går att flytta cafeterian, för att ytan ska bli större i matsalen. Det undersöks 
också möjligheter till att dela av matsalen med rumsavdelare för att skapa en mer 
trivsam miljö. Det ekonomiska läget i kommunen gör att det kan vara svårt med 
investeringar för att åstadkomma dessa förändringar.  
 
Utöver dessa utredningar ser skolorna över schemaläggning och logistik för 
luncherna i matsalen. Rektorerna undersöker vidare vad som kan förbättras utifrån 
de framkomna förslagen från ungdomsforum. 
 

2. Utifrån elevernas förslag för en trygg resa till och från skolan: 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare tar kontakt med KLT 
och går igenom de framförda synpunkterna från eleverna för att förbättra resorna 
till och från skolan. Skolan behöver få information direkt om något har hänt på 
resan till/från skolan för att kunna vidta åtgärder.  
 

3. Utifrån elevernas förslag om viktiga områden de vill prata med politiker 
om: 

Det finns en avsatt budget för skolornas utemiljöer. Utifrån den budgeten görs en 
planering av vad som ska utföras. Albäcksskolans utemiljö är under pågående 
planering och är nästa utemiljö som ska förbättras. Elevernas synpunkter har 
beaktats i planeringen av utemiljön. 
 
Barn- och utbildningsnämndens önskan är att ersätta modulerna med permanenta 
lösningar. Det pågår utredningar för att ersätta moduler med permanenta lokaler. 
Modulerna är tillfälliga byggnader som antingen ska ersättas med permanenta 
lokaler eller avvecklas. Kommunen har däremot inte möjlighet att ersätta alla 
moduler på en gång vilket gör att det tar tid innan förändringar sker.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 69/2022 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2022-12-13 
KSAU § 224/2022 
Tjänsteskrivelse från Susanne Svenson 2022-10-21 
Redovisning ungdomsforum 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___ 
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BUN § 88/2022 Dnr 2022/388 049  
 
Hantering av Högerudafondens kapital hos 
Södra skogsägarna 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Högerudafondens kapital hos 
Södra skogsägarna ska betalas ut till Högerudafonden. Högerudafondens 
ekonomi hanteras med egen kontering för att inte påverka barn- och 
utbildningsnämndens resultat. 
 
Sammanfattning 
Hantering av Högerudafondens kapital hos Södra skogsägarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen av Högerudafonden har hanterats som en stiftelse av 
styrelsen för Stiftelsen Högerudafonden som bestått av samma ledamöter 
som i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland beslutade 2022-04-08 att avregistrera 
Stiftelsen Högerudafonden (833200-0531). Enligt Länsstyrelsens 
bedömning får det anses vara uppenbart att en stiftelse inte har bildats i 
enlighet med stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. 
Stiftelsen Högerudafonden ska därför avregistreras från stiftelseregistret. 
 
Detta innebär att Hultsfreds kommun tagit över förvaltningen av 
Högerudafonden.  
 
Koncerncontroller Charlotta Hägg på ekonomikontoret har varit i kontakt 
med Södra skogsägarna. Högerudafonden har ett kapital hos dem på 623 
tkr. 
 
Då stiftelsen har upphört finns två alternativ:  
 

1. Södra betalar ut pengarna till Högerudafonden (bankkontot som är 
kopplat dit och pengarna kommer därmed in i kommunen som 
likvida medel när de flyttar över bankkontot). 

2. Södra gör en överföring av placeringen så att Hultsfreds kommun 
står som ägare istället. 

Det andra alternativet gör det svårt för kommunen att särskilja pengarna till 
just Högerudafonden eftersom kommunen redan har kapital hos Södra och 
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dessa kommer att slås ihop. 

Ekonomichef Henric Svensson rekommenderar alternativ 1.  

Högerudafondens ekonomi hanteras med egen kontering på 601 
verksamhet 6980 och projekt 69800. Därifrån lyfts de över till ett eget 
balanskonto 2990-899 objekt 60013 för att inte påverka barn- och 
utbildningsnämndens resultat.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 72/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-29 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 

___ 
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BUN § 89/2022 Dnr 2022/387 299  
 
Permutation och avstyckning av fastighet 
Högeruda 3:2 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ansöka om 
permutation i testamentet gällande Högeruda 3:2. Ändringen av 
föreskriften i testamentet gäller förbudet mot att fastigheten får säljas.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen, givet att 
permutation beviljas, besluta om att stycka av och sälja byggnader, 
åkermark och betesmark. Skogen behålls av kommunen.  
 
Sammanfattning 
Kommunen vill undersöka möjligheterna att ändra i föreskrifterna i 
testamentet gällande Högeruda 3:2 som donerats till kommunen genom 
testamente.  
 
Ärendebeskrivning 
1936-12-29 testamenterades en fastighet på Högeruda 3:2 till dåvarande 
Järeda socken. Avkastningen ska årligen delas ut till inom socknen boende 
behövande fattiga skolbarns underhåll och beklädnad och stå under 
skolstyrelsens förvaltning. I främsta rummet ska nettoinkomsten användas 
till underhåll av donators och hennes anhörigas gravar på Järeda kyrkogård.  
 
Enligt upptagna föreskrifter i testamentet gäller förbud mot att fastigheten 
säljs.  
 
1982-11-19 beslutade Kammarkollegiet med diarienummer 24-234-80 att 
förvaltningen av fonden ska handhas av skolstyrelsen i Hultsfred, vilken 
styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.  
 
Förvaltningen har hanterats som en stiftelse av styrelsen för Stiftelsen 
Högerudafonden som bestått av samma ledamöter som i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I samband med att ett avtal skulle tecknas med Södra skogsägarna så 
framkom att Stiftelsen för Högerudafonden inte var lagfaren ägare till 
näringsfastigheten Högeruda 3:2. Med hjälp av kommunjuristen 
undersöktes saken genom granskning av testamente, 
inskrivningshandlingar och gamla protokoll. Hultsfreds kommun står som 
lagfaren ägare för Högeruda 3:2.  
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En begäran om avregistrering av Stiftelsen Högerudafonden skickades till 
Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen beslutade 2022-04-08 att 
avregistrera Stiftelsen Högerudafonden (833200-0531). Enligt 
Länsstyrelsens bedömning får det anses vara uppenbart att en stiftelse inte 
har bildats i enlighet med stiftelselagen och lagen om införande av 
stiftelselagen. Stiftelsen Högerudafonden ska därför avregistreras från 
stiftelseregistret. 
 
Detta innebär att Hultsfreds kommun tagit över förvaltningen av 
Högerudafonden.  
 
Hanteringen framöver har diskuterats mellan Mikael Pettersson, 
fastighetschef på Hultsfreds bostäder, Henric Svensson, ekonomichef, 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef och Lena Carlsson, 
nämndsekreterare. Fastigheten Högeruda 3:2 består av en gammal 
mangårdsbyggnad, en nyare mangårdsbyggnad, ladugård, betesmark, 
åkermark och skog. Förvaltningen av byggnader innebär kostnader för 
underhåll, besiktningar och tillstånd, markskötsel med mera.  
 
Om en avstyckning av fastigheten kunde göras där byggnader, åkermark 
och betesmark skiljs från skogen, så kan byggnaderna, åkermarken och 
betesmarken säljas. Fastighetsskötseln innebär kostnader och arbetstid för 
kommunen. Skogen ger den årliga avkastning som gör det möjligt att följa 
donatorns vilja med gravvård och utdelning. 
 
Fortsatt kan den årliga avkastningen användas enligt testamentet till 
gravvård för donators och hennes anhörigas gravar samt utdelning till 
studerande folkbokförda i Järnforsen. Stipendium erhålls som tidigare 
utifrån tre kriterier: 
 

1. Fortsatt utbildning på gymnasienivå efter åk 9 
2. Högre utbildning efter gymnasieskola 
3. Annat ändamål enligt statuterna 

  
Elev kan endast erhålla stipendium vid ett tillfälle på vardera utbildnings- 
nivå 1 respektive 2. 
 
Kammarkollegiet beslutar om ändringar av föreskrifter i testamenten. Att 
ändra i föreskrifterna kallas permutation. Kammarkollegiet kan ge tillstånd 
att ändra eller upphäva villkor i testamenten. Ett sådant villkor kan till 
exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte 
får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar. Vid 
ändring av sådana villkor gäller permutationslagen.  

 

Avgift för en ansökan om permutation av ett testamente är 10 700 kronor. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 73/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-03 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___ 
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BUN § 90/2022 Dnr 2021/346 003  
 
Intern kontroll 2022 - Kontroll av att politiska 
beslut verkställs 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ärenden som inte är avslutade 
ska fortsatt följas upp. Kontroll av att politiska beslut verkställs tas med 
som kontrollpunkt i nästa års internkontrollplan.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2022. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att politiska 
beslut verkställs. 
 
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 2020-12-16, § 92/2020, att anta 
en kontrollplan för 2021. Kontrollområden 2021 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 

 
Nämndsekreterare Lena Carlsson presenterar utfallet från kontrollen av att 
politiska beslut verkställs.  
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Sammanställning med uppföljning av ärenden beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden som behöver följas upp:  

Hantering av stiftelsen Skolsamfonden 2018-04-25, § 37/2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Skolsamfundens medel, innan 
ansökan om upplösning av stiftelsen görs, används till kulturell verksamhet 
som till exempel teater- eller musikföreställningar för eleverna. 
Uppföljning 2018: Ekonomikontoret har inte sökt upplösning för fonderna 
än. Kommunstyrelsen beslutade 2019-009-10, § 82/2019, att anta barn- och 
utbildningsnämndens förslag hur pengarna ska användas.  
Uppföljning 2019: Ekonomikontoret har skickat in en ansökan till 
länsstyrelsen i Östergötland om att få upplösa fonden. Beslut har inte 
kommit än.  
Uppföljning 2020: Beslut har kommit från länsstyrelsen i Östergötland. 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd att förbruka stiftelsens medel på så sätt 
som föreslagits. Pengarna ska användas till kulturell verksamhet som till 
exempel teater- eller musikföreställning för eleverna. Det har inte kunnat 
genomföras på grund av rådande pandemi.  
Uppföljning 2021: Stiftelsen Skolsamfundens medel har inte förbrukats 
helt. Det kvarstår 57 648 kronor.  
Uppföljning 2022: Medel från stiftelsen Skolsamfundens l har inte 
förbrukats. Det kvarstår 57 648 kronor. 

Komplettering till beslut om taxa för musikskolan 2021 gällande 
elever folkbokförda i annan kommun 2020-10-12, § 66/2020 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till taxa för musikskolan 2021, för elever som ej är 
folkbokförda i Hultsfreds kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 123/2020 att godkänna 
förslag till taxa för musikskolan 2021, för elever som ej är folkbokförda i 
Hultsfreds kommun. 
Terminskostnad debiteras berörd kommun.  
Uppföljning 2021: De ansökningar som kommit in från elever i annan 
kommun har skickats över till elevernas hemkommun. Hemkommunen har 
avslagit ansökningarna. Inga elever från annan kommun går på 
musikskolan. Diskussioner pågår mellan kommunerna.  
Uppföljning 2022: Ett samverkansavtal har godkänts av barn- och 
utbildningsnämnden 2022-06-22, § 45/2022, och tecknats mellan 
musikskolan och Kulturskolan i Vimmerby kommun.  

Barnkonventionen - implementering, barnchecklista och 
barnkonsekvensanalys 2020-12-16, § 96/2020 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om 
implementeringen i verksamheten av barnkonventionen som ny lag.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnchecklistan ska användas 
inför beslut i nämnden som berör barn och elever. Frågorna tas då med i 
tjänsteskrivelsen. 
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner den mall för 
barnkonsekvensanalys som tagits fram 
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Nelson, verksamhetschef för 
grundskolan, och Emma Roos Simonsson, verksamhetschef för förskolan, i 
uppdrag att återrapportera om implementeringen av barnkonventionen till 
styrgruppen för LUPP senast augusti 2021. 
Uppföljning 2021: Barnchecklistan har inte använts vid beslut i nämnden. 
Yvonne Nelson och Emma Roos Simonsson har återrapporterat om 
implementeringen av barnkonventionen till styrgruppen för LUPP.  
Uppföljning 2022: Barnchecklistan har inte använts vid beslut i 
nämnden under 2022. 

Ny plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar inom förskola och skola 
- ANDTS-plan 2021-05-12, § 30/2021 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den föreslagna planen mot 
alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om 
pengar (ANDTS-plan) inom förskola och skola. Planen börjar gälla den 1 
maj 2021 och ska göras känd för all personal inom skolan. Rektorer och 
verksamhetschefer ansvarar för att planen implementeras i verksamheterna. 
Uppföljning 2021: ANDTS-planen behöver revideras. En arbetsgrupp 
jobbar med det.  
Uppföljning 2022: Arbetsgruppen är inte färdig med en reviderad 
plan. 

Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2021 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Barn- och 
utbildningschef Martin Snickars får i uppdrag att föreslå AB Hultsfreds 
bostäder att ta in vissa delar i kommande investeringsbudget samt att 
kostnadsberäkning görs gällande ombyggnad av gamla idrottshallen i 
Silverdalens skola. När det gäller IT-verktyg till förskolan så finansieras 
dessa av statsbidragen ”skolmiljarden” samt bättre språkutveckling i 
förskolan.  
Uppföljning 2021: AB Hultsfreds bostäder utreder alternativ för lokaler till 
Silverdalens skola. Ett möte är inplanerat för diskussion om kommande 
investeringsbudget. 
Uppföljning 2022: Tre utredningsmöten har genomförts under hösten 
gällande skola och förskola i Silverdalen.  

Utökning av lokaler för Vena skola och Ekbackens förskola 
2022-02-16, § 15/2022 
Barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka äskandet om medel för att hyra 
en tvåvåningsmodul till Ekbackens förskola. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår att det i stället 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. 
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Kommunstyrelsen 2022-03-01, § 25/2022:   
Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att anvisa investeringsmedel 
för att bygga en ny förskola i Vena med plats för upp till 80 barn. Innan 
budgetberedningens beslut ska kostnaden för en ny förskola utredas av 
barn- och utbildningsnämnden tillsammans med AB Hultsfreds Bostäders 
fastighetsförvaltning. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att placering av 
en ny förskola behöver utredas samt behöver förprojektering genomföras. 
Bland annat av skolgårdens utformning. Barn- och utbildningsnämnden har 
även uttryckt behov av tillfälliga åtgärder vad gäller befintliga byggnader. 
Till dessa uppdrag föreslås 2 mkr avsätts i ombudgeteringen för år 2022, 
vilket har beaktats i ärendet om förslag till ombudgetering 2022 som 
översänts till fullmäktige för beslut. Det noteras att kostnaderna behöver 
kalkyleras noggrannare och det kan därför innebära att mer eller mindre 
medel kan komma att behövas. 
På förslag ifrån barn- och utbildningsnämnden beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om användning av dessa på sedvanligt vis vad gäller 
investeringspengar. 
Uppföljning 2022: Utredning pågår, därefter kan det lyftas i 
budgetberedningen.  

Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden angående ändrat 
upptagningsområde för Järnforsens skola- Hänvisningskola för 
Virserums upptagningsområde 2022-08-31, § 48/2022 
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.  
Uppföljning 2022: Information om förändringen och en möjlighet till 
intresseanmälan har lagts ut på hemsidan. 
 
Den åtgärd som föreslås efter uppföljningen är:  
De ärenden som inte är avslutade ska fortsatt följas upp. Kontroll av att 
politiska beslut verkställs tas med som kontrollpunkt i nästa års 
internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-23 
Kontroll av att politiska beslut verkställs 
 
 
Skickas till 
Lena Carlsson, nämndsekreterare 
___ 
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BUN § 91/2022   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2022-12-05 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottet 2022-12-05 
 
Rektor Aina Kalle – 2022-12-05 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 22 st. 
Punkt 10.2 Mottagande av elev grundvux. 5 st. 
Punkt 10.3 Yttrande över ansökan till gymn. vux. i annan kommun, 1 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev gymnasievux. 46 st.  
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Vik. rektor Fredrik Laapotti – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.  
Punkt 4.8 Plats på fritidshem p.g.a. elevens behov eller fam. situation, 1 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
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Rektor Karolina Karlsson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Lena Homanen Malmer – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st.  
 
Rektor Liisa Karlsson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 11 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2022-12-05 
Punkt 10.3 Yttrande över ansökan till gymn. vux. i annan kommun, 3 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev till gymnasievux. 37 st.  
 
Rektor Louise Andersson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 5 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning el. befrielse från avgift fritidshem, 2 st. 
Punkt 7.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st. 
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskola, 1 st. 
Punkt 7.9 Beslut vad elev i grundsärskola ska läsa, 1 st.  
 
Rektor Maria Karlsson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 7 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2022-12-05   
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 2 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2022-12-05 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-12-15 
Rapport delegationsbeslut 2022-12-05 
 
___ 
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BUN § 92/2022   
 
Meddelande 

1. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2022. 
Hultsfreds kommun beviljas 236 400 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i Sverige för 2022. Hultsfreds kommun beviljas 
845 800 kronor som avser HT 2022.  
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2022. Hultsfreds kommun beviljas 86 688 kronor 
som avser HT 2022. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö 
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Avser avstängning 
av elev enligt skollagen.  

3. Kommunfullmäktige  
2022-11-28, § 136/2022: Mål och budget 2023 – driftbudget 2023 
samt mål och nyckeltal (ny mandatperiod) 
2022-11-28, § 137/2022: Mål och budget 2023 – investeringsbudget 
(ny mandatperiod) 
2022-11-28, § 138/2022: Mål och budget 2023 – taxor (ny 
mandatperiod) 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott22 
2022-11-01, § 221/2022: Svar på remiss av promemorian Elever i 
grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 
lättare få läsa i snabbare takt och på en höger nivå. 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2022-11-01 – 2022-12-05 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2021-12-06 – 2022-12-05 

6. Albäcksskolan 
Avstängning av elev 2022-11-07 – 2022-11-11 

 
           ___ 
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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  X       
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