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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 21/2023 Dnr 2023/35 609  
 
Rapport 2022 - privata utförare 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. Varje nämnd 
har en plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare. Rapporten avser privata utförare som Hultsfred Lärcenter anlitat 
under 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig för verksamheten. 
Kommunfullmäktige har utifrån kommunallagens krav antagit ett program 
med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.  
 
Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. Varje nämnd ska ha en plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-10-21, § 67/2020, att anta planen för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter 2023 ska nämnden 
ha en rapport om vilka privata utförare nämnden har, budget, och 
ekonomisk uppföljning, mål och nyckeltal, verksamhet, synpunkter och 
klagomål, avtalsuppföljning, medborgarfokus, säkerhetsfrågor och ev. 
andra särskilda granskningsområden. Innehållet i uppföljningen framgår i 
barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
 
Vid dagens sammanträde rapporterar rektor Aina Kalle om de upphandlade 
privata utförare som Hultsfred Lärcenter anlitat under verksamhetsåret 
2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 67/2020 
Rapport privata utförare 2022 
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Presentation privata utförare 2022 
   
  ___ 
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BUN § 22/2023 Dnr 2023/31 616  
 
Sammanhållen utbildningsplan i den 
kommunala vuxenutbildningen för vissa 
nyanlända 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meningen ”I Hultsfreds 
kommun finns i dagsläget inga individer som på gruppnivå omfattas av 
lagens krav gällande en sammanhållen utbildning via kommunen.” i punkt 
1 under planering stryks.  
 
Därefter beslutar barn- och utbildningsnämnden att fastställa den föreslagna 
planen för en sammanhållen utbildning i den kommunala 
vuxenutbildningen för vissa nyanlända. 
 
Sammanfattning 
Hemkommunen ska enligt skollagen (2010:800) besluta om en plan för den 
sammanhållna utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen för vissa 
nyanlända. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell 
studieplan för varje elev. Ett förslag till en sammanhållen utbildningsplan 
har tagits fram.  
 
Ärendebeskrivning 
I den kommunala vuxenutbildningen ska kommunerna tillhandahålla en 
sammanhållen utbildning för sådana nyanlända som tar del av insatser som 
avses i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare och som på grund av kort utbildning inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under tiden för insatserna. (Skollag 2010:800, 20 
kap. 3a §) 

Den sammanhållna utbildningen ska följa en plan som beslutas av 
hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 
utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. (Skollag 
2010:800, 20 kap. 33b §) 

Den sammanhållna utbildning som kommunerna enligt 3 a § ska 
tillhandahålla för vissa nyanlända invandrare ska i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan. 
(Skollag 2010:800, 20 kap. 33 a §) 

Den sammanhållna utbildning som kommunerna enligt 3 a § ska 
tillhandahålla för vissa nyanlända invandrare syftar till att i strukturerad 
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form ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera 
vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. (Skollag 2010:800, kap. 20  
4a §) 

Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för 
varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål 
och planerad omfattning av studierna. (Skollag 2010:800, 20 kap. 8 §) 

Rektor för Hultsfred Lärcenter har tagit fram ett förslag till en 
sammanhållen utbildningsplan i den kommunala vuxenutbildningen för 
vissa nyanlända. Den innehåller uppgifter om utbildningens syfte, 
organisation och huvudsakliga innehåll. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 2023/12 
Tjänsteskrivelse från Aina Kalle 2023-02-17 
Förslag till en sammanhållen utbildningsplan i den kommunala 
vuxenutbildningen för vissa nyanlända 
 
 
Skickas till 
Aina Kalle, rektor 
Linda Ungsäter, rektor 
 
___ 
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BUN § 23/2023 Dnr 2023/30 042  
 
Bokslut 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2022 och årsredovisning 
2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2022 samt årsredovisning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Maria Bengtsson har upprättat bokslut 2022 för barn- och  
utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens nettoavvikelse från 
budget uppgår till - 4 757,6 tkr, vilket betyder att 101,4 procent av budget 
har använts. Förvaltningen har upprättat årsredovisning 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 10/2023 
Tjänsteskrivelse från Maria Bengtsson 2023-02-28 
Bokslut 2022 
Årsredovisning 2022 
 
 
Skickas till 
Maria Bengtsson, controller 
 
___ 
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BUN § 24/2023 Dnr 2023/36 620  
 
Regionalt styrdokument - Länsgemensam 
ledning i samverkan  inom socialtjänst och 
angränsande områden  hälso- och sjukvård 
samt skolan i Kalmar län 2023-2024 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar det regionala styrdokumentet för 
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 
områden hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län för 2023-2024. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens presidier deltog i 
presidiekonferensen för Länsgemensam ledning den 10 februari 2023. 
Under presidiekonferensen presenterades de samordnande gruppernas 
arbete som genomförts under 2022 samt riktning och målområden som 
finns inom länsgemensam ledning för 2023-2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsgemensam ledning i samverkan är ett samverkansorgan där 
gemensamma inriktningsbeslut tas inom gemensamma områden. Det vill 
säga inom områden där socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola möts. 
För att arbete ska inkluderas inom Länsgemensam ledning i samverkan 
krävs samarbete mellan länets kommuner och Region Kalmar län och att 
insatserna på sikt, där det är lämpligt, ska vara länsövergripande. 
 
Länsgemensam ledning i samverkan med socialtjänst och angränsande 
område hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län består av socialchefer 
och skolchefer i länets 12 kommuner samt Kalmarsunds gymnasieförbund, 
direktörer från Region Kalmar läns ledningsstab samt representant från 
regionens enhet för folkhälsa och förvaltningschefer inom primärvård, 
specialistvård, psykiatri och tandvård inom region Kalmar län. 

Organisation 
I Kalmar län finns en modell och struktur för samverkan, gemensam 
ledning och styrning med Länsgemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län. 
Samverkansmodellen bygger på årliga återkommande presidiekonferenser 
och sammanträden. 
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Presidiekonferens 2023 
Varje år hålls två presidiekonferenser med presidiet i Region Kalmar län, 
presidiet i Kommunförbundet Kalmar län, samtliga omsorgs- och 
socialnämndspresidier och skolpresidier i länets 12 kommuner samt 
presidiet i Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Den 10 februari 2023 deltog presidiet från barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden i Hultsfred i presidiekonferensen för Länsgemensam 
ledning i samverkan. Under presidiekonferensen presenterades de 
samordnande gruppernas arbete som genomförts under 2022 samt riktning 
och målområden som finns inom länsgemensam ledning för 2023-2024. 

Regionala mål och uppdrag 
Det regionala styrdokumentet ger en övergripande beskrivning av vilken 
inriktning som vår samverkan ska ha de närmsta fem-sex åren och 
revideras vartannat år. Nya arbetssätt ska stödja utvecklingen av en mer 
nära vård och ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på 
personer med komplexa behov. 

Barnrättsperspektivet 
I Kalmar län ska kommuner och Region Kalmar län samverka för en 
förbättrad hälsa för barn och unga. Barnrättsperspektivet ska genomsyra 
mål, aktiviteter och annat arbete som är kopplat till området. 
Barnkonventionens fyra grundprinciper; alla barns lika värde och rättighet, 
barnets bästa, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter måste beaktas i alla aktiviteter.  
 
Det ska vara lätt för föräldrar, barn och unga att få kontakt med elevhälsan, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården när det finns ett behov av stöd och 
hjälp.  
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För att tidigt kunna sätta in insatser ska kommunerna i Kalmar län och 
Region Kalmar län arbeta tillsammans och förebyggande med att upptäcka 
barn och unga med ohälsa. Insatserna ska utgå från barnet/ungdomens 
behov och beskrivas och följas upp genom en samordnad individuell plan 
(SIP). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2023-03-08 
Regionalt styrdokument - Länsgemensam ledning i samverkan 
inom socialtjänst och angränsande områden 
hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län 2023-2024 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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BUN § 25/2023   
 
Rapport från verksamhetsbesöken den 15 mars 
2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.  
 
Sammanfattning 
Ledamöterna rapporterar från verksamhetsbesöken den 15 mars 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens fastställda sammanträdestider för 
2023 ingår att nämndens ledamöter ska göra verksamhetsbesök den 15 
mars 2023. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-02-15, § 18/2023, om ett 
besöksschema och att fokusfråga skulle vara hur man jobbar med språklig 
stöttning. 
 
Vid nämndens sammanträde rapporterar ledamöterna från 
verksamhetsbesöken som har genomförts enligt följande: 
 
Nya Centralskolan i Virserum och Evahagens förskola i Virserum  
Mikael Karlsson och ersättare Annette Nielsén 
 
Emådalskolan i Mörlunda och Furuängens förskola i Mörlunda 
Mikael Lång 
 
Björkens förskola i Järnforsen, Järnforsens skola samt Målilla skola 
då eleverna på Järnforsens skola får sin undervisning där vissa dagar 
Elisabeth Löfkvist 
 
Målilla skola och Målilla förskola  
Niclas Mobelius 
 
Silverliljans förskola i Silverdalen och Silverdalens skola  
Magnus Hultman 
 
Vena skola och Ekbackens förskola i Vena  
Birger Karlsson 
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Silverslättens förskola i Hultsfred och Råsebäcks förskola i Hultsfred  
Lena Persson 
 
Förskolan Växthuset i Hultsfred och Örtagårdens förskola i Hultsfred  
Lennart Eklund 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 18/2023 
 
___ 
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BUN § 26/2023   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut tagna till och med 2023-03-06 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden:  
 
Arbetsutskottets protokoll 2023-03-06 
 
Rektor Aina Kalle – 2023-03-06 
Punkt 10.4 Mottagande av elev gymnasievux. 15 st.  
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Anna Källåker – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Rektor Annelie Johansson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 2 st. 
 
Verksamhetschef elevhälsa Annika Dehlin – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Charlotte Söderling – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Gymnasiechef Elisabeth Kling – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Johanna Ulvenhag – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 6 st. 
 
Rektor Karolina Karlsson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
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Rektor Katrin Karlsson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Liisa Karlsson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
Punkt 2.4 Nedsättning eller befrielse från avgift i förskola, 2 st. 
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 2 st. 
Punkt 2.8 Plats i förskola för barn med behov av särskilt stöd, 1 st. 
 
Rektor Linda Ungsäter – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Louise Andersson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
 
Rektor Louise Weinfors Lockström – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 3 st. 
 
Rektor Maria Karlsson – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 4 st. 
 
Rektor Marie Karlsson – 2023-03-06 
Punkt 2.3 Mottagande av barn från annan kommun, 1 st. 
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2023-03-06 
Punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen emot, 5 st. 
 
Rektor Mathilda Kahn – 2023-03-06 
Punkt 11.4 Anställning, 1 st. 
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift fritidshem, 1 st.  
 
Verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson – 2023-03-06 
Punkt 11.9 Anställning, 1 st.  
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-03-06 
Rapport delegationsbeslut 2023-03-06 
 
___ 
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BUN § 27/2023   
 
Meddelande 
1. Skolverket 

Beslut: Statsbidrag för fortbildning av förskollärare för 2023. 
Hultsfreds kommun beviljas 140 549 kronor för VT 2023. 

2. Skolinspektionen 
Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens och rektorns arbete 
för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare i Hultsfreds 
kommun med särskilt fokus på Vena skola.  
Information: Tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i 
källkritiskt förhållningssätt i Hultsfreds gymnasium 2. 

3. Kommunstyrelsen 
2023-01-10, § 6/2023: Återrapportering angående insatser inom 
brottsförebyggande arbete. 
2023-01-10, § 7/2023: Svar på rapport uppföljning av tidigare 
granskning av strategisk personal- och kompetensförsörjning. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-02-28, § 38/2023: Val av representanter för LUPP (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) 2023-2026 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Redovisning av statsbidrag för Lärlingsvux kombination 2022. 
Redovisning av statsbidrag Lärlingsvux 2022. 
Redovisning av statsbidrag för Yrkesförare 2022. 
Redovisning av statsbidrag för Elevhälsa 2022. 
Ansökan om statsbidrag för Fortbildning förskollärare VT 2023. 
Ansökan om statsbidrag för Omsorg under kvällar, nätter och helger 
2023. 
Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet VT 2023. 
Rekvisition av statsbidrag för Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 
2023. 
Ansökan om statsbidrag för Elevhälsa 2023. 
Behandling av personuppgifter: Förteckning över beslut om svenska 
som andraspråk. 
Behandling av personuppgifter: E-tjänst för inskrivning av elever 
Behandling av personuppgifter: Betyg 
Behandling av personuppgifter: Elevers ogiltiga frånvaro 
Behandling av personuppgifter: Länstrafikens skolportal 
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Behandling av personuppgifter: Infomentor 
Behandling av personuppgifter: Teams Hultsfreds gymnasium 
Behandling av personuppgifter: Dexter 
Behandling av personuppgifter: Extens/CSN 
Behandling av personuppgifter: Extens/Inackorderingsbidrag 
 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2023-02-07 – 2023-03-06 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Senaste året 2022-03-07 – 2023-03-06 
 
___ 
 

16



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-03-15 

1(2) 

Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

BUN § 28/2023 Dnr 2023/23 611  
 
Järnforsens skola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger fastighetschef Mikael Pettersson i 
uppdrag att ta fram en plan för de mest akuta åtgärderna för upprustning av 
Järnforsens skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj 2023 undersöka 
och göra en konsekvensanalys gällande: 
  

• Ett utökat upptagningsområde för Järnforsens skola. Exempel på 
områden aktuella för utökning kan vara till exempel Flaten, 
Vrånganäs, Skinnskälla, Ryd och Högeruda. 

• Att gå ut med frågan till alla föräldrar boende i Järnforsen och dess 
närhet som har sina barn i annan skola på annan ort för att 
undersöka om dessa kan tänkas välja Järnforsens skola. 

 
Sammanfattning 
Diskussioner om organisation för Järnforsens skola. 
 
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 deltog rektor Charlotte Söderling 
och verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson. Charlotte Söderling 
redovisade 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.  
 
Vid barn- och utbildningsnämnden 2023-02-15, § 10/2023, informerads 
nämnden om ärendet.  
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Barn- o utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Mötet med vårdnadshavare till elever på Järnforsens skola samt 
samhällsföreningen i Järnforsen har genomförts. Vid arbetsutskottet 2023-
03-06, § 13/2023, diskuterades mötet och alternativ framåt. Arbetsutskottet 
beslutade att bjuda in fastighetschef Mikael Pettersson, rektor Charlotte 
Söderling, verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson och 
verksamhetschef förskolan Emma Roos Simonsson till barn- och 
utbildningsnämnden den 15 mars 2023.   
 
Vid dagens sammanträde deltar fastighetschef Mikael Pettersson, rektor 
Charlotte Söderling, verksamhetschef grundskolan Yvonne Nelson och 
verksamhetschef förskolan Emma Roos Simonsson. 
 
En skrivelse har kommit in från föräldraföreningen i Järnforsen.  
 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:43 – 17:50 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 13/2023 
Järnforsens skola – Status ver 2023-03-03 
Bottenplan-Modell, Björkens förskola 
Skrivelse från föräldraföreningen i Järnforsen 2023-03-14 
 
 
Skickas till 
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 
 
___ 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
 2023-03-15 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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  X       

7 Mattias Wärnsberg, S  Dan Torkelsson, V X       

8 Birger Karlsson, SD   X       

9 Niclas Mobelius, KD   X       
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