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 Lena Carlsson, nämndsekreterare   Annica Eek, KD 
 Jonathan Sahlström, KD §§ 10-13, 15-20  Dan Torkelsson, V 
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 Alexandra Svensson, personalföreträdare §§ 10-11 
 Caroline Axelsson, personalföreträdare §§ 10-11 
 Emmelie Nord, personalföreträdare §§ 10-11 
 Yvonne Nelson, verksamhetschef grundskolan §§ 10-11  
 Charlotte Söderling, rektor § 10 
 Emma Andersson, HR-konsult § 12 
 Maria Bengtsson, controller § 13 
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Utses att justera Mikael Lång       

                                             
Underskrifter Paragrafer 10-20 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Magnus Hultman 
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 Mikael Lång                         
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Organ  Barn- o utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2023-02-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande  

  
Förvaringsplats av protokollet  Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Lena Carlsson 
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Ärendelista 2023-02-15 
 

 
 Val av protokolljusterare   

§ 10 Järnforsens skola 2023/23 611  

§ 11 Duschbås i omklädningsrum 2022/52 299  

§ 12 Sjukskrivningsstatistik 2022 2023/19 026  

§ 13 Interkommunal ersättning 2023 2023/16 605  

§ 14 Hantering av Högerudafondens kapital 
hos Södra skogsägarna 

2022/388 049  

§ 15 Sammanträdestider 2023 - Ändring av 
datum 

2022/366 600  

§ 16 Granskning av trygghet och studiero 2022/346 007  

§ 17 Betygsstatistik HT 2022 2023/17 609  

§ 18 Planering av verksamhetsbesöken den 
15 mars 2023 

  

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut   

§ 20 Meddelande   
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 10/2023 Dnr 2023/23 611  
 
Järnforsens skola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av enkät om organisation för Järnforsens skola som innebär att 
eleverna får sin utbildning på Målilla skola två dagar i veckan.  
 
Ärendebeskrivning 
Järnforsens skola har genomför en organisationsförändring så att eleverna 
får sin utbildning på Målilla skola två dagar i veckan.  
 
Vid arbetsutskottet 2023-02-06, § 4/2023, redovisade Charlotte Söderling 
svar på en enkät om förändringen som har genomförts med eleverna, deras 
vårdnadshavare samt pedagoger på Järnforsens skola. 
 
Prognosen inför höstterminen 2023 är att det blir 12 elever på skolan från 
förskoleklass till årskurs 6. Föräldraföreningen har framfört att de vill träffa 
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Arbetsutskottet beslutade att bjuda in vårdnadshavare till elever på 
Järnforsens skola samt samhällsföreningen i Järnforsen till ett möte med de 
ordinarie ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden den 2 mars kl. 
18.00. Ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämnden den 15 februari 
2023 för information. 
 
Vid dagens sammanträde deltar rektor Charlotte Söderling och 
verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 4/2023 
Presentation från Charlotte Söderling 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 11/2023 Dnr 2022/52 299  
 
Duschbås i omklädningsrum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Diskussion om duschbås i omklädningsrum.  
 
Ärendebeskrivning 
På barn- och utbildningsnämnden 2022-01-26, § 10/2022, tog Mikael 
Karlsson, C, upp en fråga från deras partigruppsmöte gällande duschbås i 
omklädningsrum. Det saknas duschbås i många omklädningsrum. Barn- 
och utbildningsnämnden beslutade att frågan om duschbås i 
omklädningsrum ska lyftas på nästa arbetsutskott den 7 februari 2022.  
 
Arbetsutskottet 2022-02-07, § 13/2022, beslutade att bjuda in 
representanter från AB Hultsfreds bostäder och från kultur- och 
fritidsförvaltningen till nästa arbetsutskott den 7 mars 2022 för att diskutera 
duschbås i omklädningsrum.  
 
Vid arbetsutskottet 2022-03-07, § 15/2022, deltog fastighetschef Mikael 
Pettersson och kultur- och fritidschef Tommy Svensson Pöder för 
diskussioner om duschbås i omklädningsrum. Tommy Svensson Pöder 
informerade om att frågor gällande dusch kommer att tas med i en enkät till 
ungdomar under sommaren 2022.  
 
Arbetsutskottet beslutade att bjuda in fritidssekreterare Susanne Svenson 
till arbetsutskottet 2022-09-12 för att redogöra för ungdomarnas svar från 
enkäten gällande dusch.  
 
Vid arbetsutskottet 2022-09-12, § 44/2022, deltog Susanne Svenson och 
två ungdomar som jobbat med en undersökning om varför så få ungdomar 
duschar efter idrottslektionerna. De visade en film som är resultatet av 
undersökningen. Arbetsutskottet gav verksamhetschef grundskolan Yvonne 
Nelson i uppdrag att visa filmen om undersökningen av varför så få 
ungdomar duschar efter idrotten för idrottslärarna i grundskola och 
gymnasiet. Därefter ska en återkoppling göras på arbetsutskottet den 5 
december 2022 med förslag till åtgärder. 
 
Vid arbetsutskottet 2022-12-05, § 71/2022, återkopplade Yvonne Nelson 
efter att ha visat filmen för idrottslärare. Hon har träffat idrottslärare, elever 
och rektorer. Sammanfattningen är att det handlar om känslan av otrygghet. 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Hon presenterar även förslag till åtgärder.  Arbetsutskottet gav barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att lyfta förslagen till åtgärder 
gällande duscharna i omklädningsrum med kultur- och fritidschef Tommy 
Svensson Pöder och servicechef Charlotte Andersen Risberg. Återkoppling 
ska göras på arbetsutskottet i februari 2023. 
 
Vid dagens sammanträde återkopplar Yvonne Nelson om insatser på kort 
och lång sikt för att få fler elever ska duscha efter idrotten. En förutsättning 
är samverkan mellan kultur- och fritidskontoret, AB Hultsfreds bostäder 
och barn- och fritidsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 5/2023 
 
___ 
 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-02-15 

1(1) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 12/2023 Dnr 2023/19 026  
 
Sjukskrivningsstatistik 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Presentation av statistik gällande sjukfrånvaro inom nämndens 
verksamheter under år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2023 
så ska statistik för sjukskrivningar 2022 presenteras för nämnden i februari.  
 
HR-konsult Emma Andersson har sammanställt statistiken för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen avser frisknärvaro 
och sjukfrånvaro 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Sjukskrivningsstatistik 2022 
 
___ 
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 13/2023 Dnr 2023/16 605  
 
Interkommunal ersättning 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala 
ersättningsnivåerna 2023 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Fastställande av de interkommunala ersättningsnivåerna 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildning finansieras av den kommun 
som barnet eller eleven är folkbokförd i. Kostnaden beräknas varje år för 
verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och sammanställs i en 
prislista. Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala 
ersättningsnivåerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 2/2023 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2023-01-27 
Prislista interkommunal ersättning 2023  
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
 
___ 
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BUN § 14/2023 Dnr 2022/388 049  
 
Hantering av Högerudafondens kapital hos 
Södra skogsägarna 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra sitt tidigare beslut 2022-
12-14, § 88/2022, gällande Högerudafondens kapital hos Södra 
skogsägarna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra en överföring av 
Högerudafondens placering hos Södra skogsägarna så att Hultsfreds 
kommun står som ägare istället. Högerudafondens kapitalet och avkastning 
särredovisas och ska inte påverka kommunens resultat. 

Jäv 
Niclas Mobelius, KD, deltar inte i ärendets handläggning eller beslut med 
anledning av jäv. 
 
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 
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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 
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.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14, § 88/2022, beslutade 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. 
 
Kommunens skogskonsult har sedan haft kontakt med Södra skogsägarna. 
Det kapital som är placerat där ger bra ränta. Ekonomikontoret har därför 
ändrat sin rekommendation och föreslår istället att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 2.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 72/2022 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2022-11-29 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
Jan Robertsson, skogskonsult 
 
___ 
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BUN § 15/2023 Dnr 2022/366 600  
 
Sammanträdestider 2023 - Ändring av datum 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta nämndens sammanträde den 11 
oktober till den 18 oktober 2023.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra namn och datum för 
utvärderingsdagarna 2023 till kvalitetsdialogsdagar och datum onsdag-torsdag 
11-12 oktober 2023.  
 
Tiderna i övrigt ligger kvar som fastställts tidigare. 

Arbetsutskott                     Barn- och utbildningsnämnd 

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

Introduktionsdag fredag 3 mars  

6 mars 13.30 15 mars 14.30 (Presidiet till  
BUSG 6 mar.) 
(Verksamhets- 
   3 april 13.30 12 april 13.30 besök 15 mar.) 

  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 18 oktober 13.30 (Presidiet till  
BUSG 2 okt.) 

Kvalitetsdialogsdagar onsdag-torsdag 11-12 oktober  

  6 november 13.30 15 november 14.30  

  4 december 13.30 13 december 13.30  
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Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte ons- 
dagen den 15 mars och onsdagen den 15 november kl. 13:30-14:30. 
 
Gruppmötena är kl. 12.30. 
 
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 
Ändring av namn oh datum för barn- och utbildningsnämndens 
utvärderingsdagar 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-09, § 74/2022, fastställde 
sammanträdestiderna för barn- och utbildningsnämnden 2023.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-01-18, § 7/2023, att ändra 
datumen för utvärderingsdagarna och att beslut om nya datum för 
utvärderingsdagarna tas vid nästa sammanträde den 15 februari 2023. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars föreslår att ändra namn på 
utvärderingsdagarna till kvalitetsdialogsdagarna och datum till onsdag-torsdag 
11-12 oktober. Det innebär att nämnden den 11 oktober behöver flyttas till den 
18 oktober 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 74/2022 
 
 
Skickas till 
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
 
___ 
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BUN § 16/2023 Dnr 2022/346 007  
 
Granskning av trygghet och studiero 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 
revisionsgranskningen av elevers trygghet och studiero i grundskolan och 
lämnar det till revisorerna.  
 
Sammanfattning 
En revisionsgranskning av elevers trygghet och studiero i grundskolan har 
genomförts. Revisionen emotser ett svar från barn- och 
utbildningsnämnden över vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av elevers trygghet och studiero i grundskolan. Granskningen 
ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisionen 
emotser ett svar från barn- och utbildningsnämnden, senast den 28 februari 
2023, där de redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av rapporten. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

• att barn- och utbildningsnämnden säkerställer en tillräcklig 
uppföljning och utvärdering av arbete med trygghet och studiero på 
såväl enhets- som huvudmannanivå. 

• att barn- och utbildningsnämnden fastställer kvalitetsredovisning för 
grundskolan årligen samt säkerställer att uppföljning sker i närtid 
till avslutat läsår. 

• att barn- och utbildningsnämnden säkerställer att gällande 
styrdokument för frånvaro är kända och implementerade inom 
grundskoleenheterna. Vidare rekommenderas nämnden att utveckla 
styrande dokument till att omfatta främjande och förebyggande 
arbete mot frånvaro. 

Förvaltningens förslag till svar på revisionsgranskningen av 
elevers trygghet och studiero i grundskolan: 
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Utifrån revisionens rekommendationer avser barn- och utbildningsnämnden 
att förbättra uppföljning och analys avseende arbetet med trygghet och 
studiero genom att: 
 

• uppföljningar och analys av arbetet med trygghet och studiero görs i 
anslutning av läsårets avslut. Uppföljning och analys redovisas på 
kvalitetsdialogerna med rektorer och nämnd.  
 

• kvalitetsdialogerna flyttas till början av höstterminen för att bättre 
kunna bidra till beslut om utvecklingsinsatser för kommande läsår.  

 
• fastställa kvalitetsarbetet i barn- och utbildningsnämnden efter 

genomförda kvalitetsdialoger. 
 

• arbeta fram en ny handlingsplan för att främja närvaro och 
motverka frånvaro. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 7/2023 
Missiv 2022-12-21 
Rapport Granskning av elevers trygghet och studiero i grundskolan 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2023-02-13 
 
 
Skickas till 
Kommunens revisorer 
 
___ 
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BUN § 17/2023 Dnr 2023/17 609  
 
Betygsstatistik HT 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Presentation av betygsstatistik för höstterminen 2022 från Nya 
Centralskolan i Virserum AB samt från kommunens skolor.   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2023 ska nämnden 
ha en rapport om betygsstatistiken för höstterminen 2022. En analys ska 
presenteras på nämnden. Även Nya Centralskolan i Virserum AB lämnar 
rapporter när det gäller betygsstatistik. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars presenterar betygsstatistiken för 
kommunens skolor.   
 
Skolledningen på Nya Centralskolan i Virserum AB har inte möjlighet att 
delta vid dagens sammanträde. De har lämnat in betygsstatistiken för 
höstterminen 2022 och den presenteras för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Betygsstatistik höstterminen 2022 från Nya Centralskolan i Virserum 
Betygsstatistik höstterminen 2022 för kommunens skolor 
 
___ 
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BUN § 18/2023   
 
Planering av verksamhetsbesöken den 15 mars 
2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra verksamhetsbesök 
den 15 mars 2023 enligt det föreslagna besöksschemat. Fokusfråga ska vara 
hur man jobbar med språklig stöttning. 
 
Rektorerna har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter 
samt att bjuda in aktuella ledamöter. 
 
De ersättare som vill följa med på verksamhetsbesök utan arvode är 
välkomna genom att ta kontakt med den ledamot de vill följa med.  
 
Sammanfattning 
Besöksschema vid verksamhetsbesöken den 16 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet 2023-02-06, § 9/2023, gav nämndsekreterare Lena Carlsson 
i uppdrag att ta fram ett förslag till besöksschema för verksamhetsbesöken 
den 15 mars 2023. Fokusfråga ska vara hur man jobbar med språklig 
stöttning.   
 
Det är förskolorna och ytterskolorna samt Nya Centralskolan som besöks 
på vårterminen 
 
Förslag till besöksschema den 15 mars 2023: 
 
Nya Centralskolan i Virserum 8.00-9.30 
Evahagens förskola i Virserum 10.00-11.30 
Mikael Karlsson 
 
Emådalskolan i Mörlunda 8.00-9.30 
Furuängens förskola i Mörlunda 10.00-11.30 
Mikael Lång 
 
Björkens förskola i Järnforsen 8.00-9.30 
Järnforsens skola 10.00-11.30 
Elisabeth Löfkvist 
 
Målilla skola 8.00-9.30 
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Målilla förskola 10.00-11.30 
Niclas Mobelius 
 
Silverliljans förskola i Silverdalen 8.00-9.30 
Silverdalens skola 10.00-11.30 
Magnus Hultman 
 
Vena skola 8.00-9.30 
Ekbackens förskola i Vena 10.00-11.30 
Birger Karlsson 
 
Silverslättens förskola i Hultsfred 8.00-9.30 
Råsebäcks förskola i Hultsfred 10.00-11.30 
Lena Persson 
 
Förskolan Växthuset i Hultsfred 8.00-9.30 
Örtagårdens förskola i Hultsfred 10.00-11.30 
Lennart Eklund 
 
Rektorerna har i uppdrag att arrangera besöken vid sina respektive enheter 
samt att bjuda in aktuella ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 9/2023 
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2023-02-10 
 
Skickas till 
Samtliga skolledare 
Rektor för Nya Centralskolan i Virserum 
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden via Netpublicator 
 
___ 
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BUN § 19/2023   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2023-02-06 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Rektor Aina Kalle – 2023-02-06 
Punkt 10.10 Mottagande av elev till sfi, 3 st. 
Punkt 10.4 Mottagande av elev gymnasievux. 2 st.  
 
Rektor Anna Källåker – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd, 1 st.  
 
Rektor Charlotte Söderling – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Vik. rektor Fredrik Laapotti – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
Punkt 4.8 Plats i fritidshem p.g.a. familjens situation, 1 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
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Rektor Liisa Karlsson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 9 st. 
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 2 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2023-02-06 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen emot, 
komplettering, 23 st. 
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om plats i förskola i annan kommun, 1 st. 
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 2 st. 
Punkt 6.8 Bidrag till elev i fristående skola och fritidshem, 1 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.  
 
Rektor Mikael Pettersson – 2023-02-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-06 
Rapport delegationsbeslut 2023-02-06 
 
___ 
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BUN § 20/2023   
 
Meddelande 
 

1. Högsta förvaltningsdomstolen 
Beslut 2023-01-18: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
Avser statlig ersättning för asylsökande.  

2. Skolverket 
Beslut: Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i Sverige 2022. Skolverket beslutar att ändra beviljat 
belopp till 793 300 kronor. Kommunen ska återbetala 52 500 
kronor.  

3. Skolinspektionen 
Beslut efter kvalitetsgranskning av Rektorns arbete för rättvisande 
och likvärdiga betyg i gymnasieskolan vid Hultsfreds gymnasium.  

4. Barn- och elevombudet  
Beslut: Det är inte visat att Hultsfreds kommun har brutit mot 
bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande 
behandling när det gäller aktuell elev. Ärendet avslutas. 

5. Kammarrätten i Göteborg 
Beslut i 23 mål. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Samtliga 
överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. 

6. Förvaltningsrätten i Göteborg 
Domar i 4 mål som avser överklagande av Migrationsverkets beslut 
om statlig ersättning för asylsökande. Förvaltningsrätten avslår 
yrkandet om återförvisning. Förvaltningsdomstolen avslår 
överklagandet.  

7. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ansökan om statsbidrag för Likvärdig skola 2023. 
Ansökan om statsbidrag för papperslösa VT 2023. 
Ansökan om statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik VT 
2023. 
Inkomna synpunkter och klagomål 2022 – Postlista och statistik 
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Barn- och utbildningsnämndens registerförteckning 2023-02-07 
Behandling av personuppgifter: Familjehemsuppgifter 
Behandling av personuppgifter: Gallrade elevfiler AVG och slutat 
Infomentor 
Behandling av personuppgifter: Sammanställning retroaktiv 
avgiftskontroll 
Behandling av personuppgifter: Intern statistik verksamhetschefer 
förskola och grundskola 
Behandling av personuppgifter: Deltagare konferenser 
Behandling av personuppgifter: Underlag för fakturering, annat 
än barnomsorgsavgifter 
Behandling av personuppgifter: Förteckning över personal i Excel 
Behandling av personuppgifter: Skolpliktsbevakning 
Behandling av personuppgifter: Skolskjutsunderlag 
Behandling av personuppgifter: Statistik till SCB i oktober 
avseende förskola/grundskola 
Behandling av personuppgifter: Fil med fakturaunderlag för 
barnomsorgsavgifter som skickas till ekonomikontoret 
Behandling av personuppgifter: Anställningsavtal 
förskola/grundskola 
Behandling av personuppgifter: IST Extens 
Behandling av personuppgifter: IST Administration 
Behandling av personuppgifter: Infomentor förskola och 
grundskola 
Behandling av personuppgifter: Hantering av lån av 
personaldatorer 
Behandling av personuppgifter: Listor 
Behandling av personuppgifter: Utdelning ur Högerudafonden 
Behandling av personuppgifter: Evolution dokument- och 
ärendehanteringssystem 
Behandling av personuppgifter: Microsoft Outlook 
Behandling av personuppgifter: Sociala medier som Instagram 
och Facebook 
Behandling av personuppgifter: Kränkande behandling Incident  
Behandling av personuppgifter: KIA 
Behandling av personuppgifter: E-tjänst för skolskjutsar 
Behandling av personuppgifter: KLT Skolportalen 
Behandling av personuppgifter: Pedagogisk dokumentation, 
blanketter om enskilda barns behov 
 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2023-01-10 – 2023-02-06 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2022-02-07 – 2023-02-06 

8. Hultsfred Lärcenter 
Mötesanteckningar från branschråd barnskötarutbildning 2022-08-
25 
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Protokoll från branschråd gods och transport 2022-10-25 
 
___ 
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Närvaro-/Röstningslista 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Magnus Hultman, M   X       

2 Elisabeth Löfkvist, C   X       

3 Mikael Lång, S   X       

4 Mikael Karlsson, C   X       

5 Lennart Eklund, C  X       

6 Lena Persson, S Kjell Mellberg Karlsson, S X       

7 Mattias Wärnsberg, S  Dan Torkelsson, S X       

8 Birger Karlsson, SD   X       

9 Niclas Mobelius, KD §§ 10-13, 
15-20 

Jonathan Sahlström, KD  
§ 14 X       
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