
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Hörsalen, kl. 13.30 till 15.50 

Beslutande Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KD), Patrik Karlsson (VF), Mikael 
Hahn (S), Björn Engström (M), Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Anna Sognefur (VF), Jonna Andreasen-Fälth (SD), 
Mikael Engström (S) 

Övriga deltagare Carina Wall (M), Christina Moths (C), Marie-Louise Sollin (KD) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Ann Ljungström, verksamhetschef 7-9 del av § 5 

Petra Rosén, rektor § 9 

Utses att justera Björn Engström. 

Justeringens plats och 
tid 

Barn- och utbildningskansliet 2022-02-07 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1-9 

Ordförande 

Jonas Gunnarsson 

 

Justeringsperson 

Mikael Hahn 

 

Underskrifter 

 Björn Engström. 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2022-02-08 

Datum när anslagets tas bort: 2022-03-01 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskansliet 
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§ 1 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Björn Engström (M) väljs till justerare.  
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§ 2 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 3 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om utbildningens upphörande, ärendenr: 2021/2340 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/56, 2022/58, 
2022/59, 2022/60, 2022/61, 2022/62, 2022/63, 2022/64, 2022/83, 2022/84, 2022/85, 
2022/86, 2022/87, 2022/103, 2022/104, 2022/105, 2022/106, 2022/107, 2022/108, 
2022/109, 2022/110, 2022/111, 2022/112, 2022/113, 2022/115, 2022/116, 2022/117, 
2022/118, 2022/119, 2022/120; 2022/120, 2022/121, 2022/122, 2022/123, 2022/124, 
2022/125, 2022/126, 2022/127, 2022/128, 2022/129. 

Anställning av icke legitimerad förskollärare, ärendenr: 2022/36, 2022/37, 2022/38, 2022/39, 
2022/40, 2022/41, 2022/42, 2022/43, 2022/44, 2022/45, 2022/46, 2022/47, 2022/48, 
2022/49, 2022/50, 2022/51, 2022/65, 2022/66, 2022/67, 2022/68, 2022/69, 2022/70, 
2022/71, 2022/72, 2022/76, 2022/77, 2022/78, 2022/79, 2022/80, 2022/81, 2022/82, 
2022/101, 2022/102. 

Beslut om stängning av Korsberga förskola på grund av omfattande frånvaro av personal, 
ärendenr: 2022/33 

Beslut om delvis stängning av Myresjö skola på grund av omfattande frånvaro av personal, 
ärendenr: 2022/34 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2021/2328, 2021/2329, 
2021/2330, 2021/2331, 2021/2332, 2021/2333, 2021/2334, 2021/2335, 2021/2336, 
2021/2339, 2021/2343, 2021/2344, 2021/2345, 2021/2346, 2021/2347, 2021/2348, 
2021/2349, 2021/2350, 2021/2359, 2021/2361, 2021/2362, 2021/2363, 2021/2364, 
2021/2365, 2021/2366, 2021/2367, 2021/2368, 2021/2372, 2021/2374, 2021/2375, 
2021/2376, 2022/7, 2022/8, 2022/11, 2022/20, 2022/21, 2022/22, 2022/23, 2022/28, 
2022/35, 2022/57, 2022/136, 2022/137. 

Beslut från KF 2021-12-15, Inriktningsbeslut om byggnation av Teknikens hus och dess 
placering, ärendenr: 2022/161. 

Beslut från KSAU 2021-12-06, Ändring av enhetsnamn förskolor i Landsbro, ärendenr: 
2022/163. 
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Fort § 3 

Beslut från KSAU 2022-01-17, Förslag på enhetsnamn för förskolan på Himlabackarna, 
ärendenr: 2022/162. 

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av Withalaskolan, ärendenr: 2021/2094  
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 4 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga besök har gjorts i verksamheterna av kontaktpolitiker med hänsyn till rådande pandemi.  
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 5 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Covid-19 

Det råder en hög smittspridning i regionen och kommunen. Den höga smittspridningen har 
även medfört en hög frånvaro bland personal och elever inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. I dagsläget har förskolan en personalfrånvaro på ca 25%, 
grundskolan ca 20% och gymnasiet samt vuxenutbildningen ca 15-20%  

Rektorerna har tillsammans med personalen och Bemanningscenter arbetat hårt för att lösa 
situationen och tillse att förskolor och skolor kan fortsätta vara öppna och bedriva 
verksamhet.  

Samtliga verksamheter har uppdaterat sina beredskapsplaner. Att bemanna förskolor och 
skolor är förvaltningens högsta prioritet. Beredskap finns om samordning av verksamheter 
behöver göras om sjukläget förvärras.  

Förvaltningsledningen har avstämningar på tisdagar och torsdagar för att följa utvecklingen av 
elev- och personalläget.    

Gymnasieutredningen  

Kommunerna i Höglandsförbundet samt Tranås kommun har upphandlat konsulterna 
Kronwall och Stjernkvist för att genomföra gymnasieutredningen. 

Inledningsvis kommer utredarna intervjua tjänstemän och politiker i kommunerna. 
Utredningsrapporten beräknas vara klar för redovisning den 5 april 2022. 

Budgetförstärkning till förskolan 

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen mottog skrivelser från medarbetare vid flera 
förskolor, där oro för kvalitet och ökad arbetsbelastning beskrivits. Barn- och 
utbildningsnämnden fördelade för år 2022 totalt 137 407 000 kr till förskolan. Det var en 
förstärkning av förskolans budget med 1 500 000 kr mot 2021. Antalet barn i förskolan har 
dock ökat med 40 barn i jämförelse med 2021.  Utifrån mottagna skrivelser från medarbetarna 
samt den av förskolan gjorda risk- och konsekvensanalys av budget 2022. Har nämnden och 
förvaltningen skjutit till ytterligare 1 500 000 kr till förskolans budget för 2022. Detta ger 
förskolan en total budgetförstärkning på 3 000 000 kr.     

Withalaskolan  

Ann Ljungström verksamhetschef 7–9 informerar om situationen på Withalaskolan. 

Terminsstarten har avlöpt lugnt. Skolan fortsätter att arbeta utefter den handlingsplanen som 
skolan tillsammans med skyddsombuden har tagit fram. Renoveringen och tillbyggnaden av 
skolan är nu klar och skolan har tillgång till samtliga lokaler. Kameraövervakningen är på plats 
och anläggningen kommer att tas i bruk i slutet av veckan. Räddningstjänsten kommer nu att 
lämna skolan och inte längre ha personal på plats. Däremot kommer dom fortsätta med att 
äta lunch på skolan någon gång i veckan.   
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Sammanträdesdatum
2022-02-01

Fort § 5 

Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport efter deras inspektion. Arbetsmiljöverket finner inte 
att kommunen har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Skolinspektionens tillsynsrapport finner 
heller inte att skolan har brustit i sitt ansvar.  

En verksamhetsanalys kommer att göras av skolans organisation för att se om skolan har rätt 
organisation och stöd. Anna Karlsson kommer fortsätta som tillförordnad rektor för 
Withalaskolan 2 fram till den 1 september.   
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 6 Ärendenr   

Fjärr- och distansundervisning 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Skolchefen fick i uppdrag att på barn- och utbildningsnämndens möte den 1 april redogöra för 
hur fjärr- och distansundervisningen fungerar samt hur rättsläget ser ut. 

Distansundervisning 

Distansundervisning är en Interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. 

Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare 
fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden 
direktkontakt med eleverna. 

Huvudregeln är att undervisningen i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska bedrivas som närundervisning. 

Distansundervisning får dock användas som särskilt stöd för elever som inte kan delta i den 
ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social 
problematik, men bara om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms 
olämpliga. 

För att skolan ska få använda distansundervisning som särskilt stöd krävs också att elevens 
vårdnadshavare samtycker till detta 

Fjärrundervisning 

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. 

Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten disponerar.  

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det finnas en handledare 
närvarande där eleverna befinner sig.  

Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara närvarande, men i 
dessa skolformer är det inte alltid nödvändigt att handledaren befinner sig i samma lokal som 
eleverna under hela lektionen. En handledare i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan 
därför exempelvis stödja flera elevgrupper samtidigt. 

Fjärrundervisning får användas när det inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet 
som har legitimation och behörighet i ämnet, och huvudmannen trots upprepade 
ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan. 
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Sammanträdesdatum
2022-02-01

Fort § 6 

Elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom 
skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
huvudmannen. 

Att använda fjärrundervisning får beslutas av huvudmannen men ska anmälas till 
Skolinspektionen. 

Fjärr- eller distansundervisning under pandemin 

Undervisning i skolans lokaler gäller fortfarande för grundskola, gymnasieskola och komvux. 

Men vid kraftig smittspridning och hög frånvaro bland elever och lärare kan det bli nödvändigt 
att ge elever fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid. 

• Fjärr- eller distansundervisning kan användas när lärare eller elever är hemma på 
grund av att de har milda symptom eller väntar på testresultat.  

• Fjärr- eller distansundervisning kan också användas när en så stor andel av personalen 
är frånvarande att det tillfälligt inte går att bedriva verksamheten. 

Huvudmannen kan fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning i dessa situationer utan att 
samråda med det regionala smittskyddet. 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 7 Ärendenr BU 2022/12 

Riktlinje förstelärarorganisation 

Beslut 
Förslaget till riktlinjer för förstelärarorganisationen fastställs och gäller från och med 1 augusti 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
förselärarorganisationen inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, riktlinje för förstelärarorganisationen 

Riktlinje, förstelärarorganisationen 

Rapport förstelärarorganisation 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att förslaget till riktlinjer för förstelärarorganisationen fastställs och gäller från och med 1 
augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-01

§ 8 Ärendenr   

Budgetäskande 2023 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Henrik Wågesson går igenom tidsplanen för budgetarbetet 2023. Nämndens 
underlag och äskanden inför budget 2023 ska lämnas senast den 7 mars till 
budgetberedningen.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer ha ett extra möte den 25 februari för 
att bereda budgetärendet inför barn- och utbildningsnämndens möte den 1 mars.  
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