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Ärendelista 2019-06-19

Val av protokolljusterare

§ 49 Budgetuppföljning per den 30 april 
2019

2019/236 042

§ 50 Reviderade riktlinjer för fristående 
förskolor

2019/226 718

§ 51 Risker i arbetsmiljön överlämnade till 
barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronder 2019

2019/175 026

§ 52 Verksamhetschef för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan

2019/249 022

§ 53 Information om trygg- och 
säkerhetsplan

2019/266 049

§ 54 Närvaro- och frånvarorapportering 
2019 grundskola och gymnasium

2019/267 609

§ 55 Ändrad tid för barn- och 
utbildningsnämnden den 13 november 
2019

2018/383 600

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut

§ 57 Meddelande

§ 58 Extraärende: Samråd - Detaljplan för 
Målilla 2:41 samt del av Målilla 14:28

2019/281 291

§ 59 Extraärende: Underrättelse granskning 
- Detaljplan för del av Magistern 3, 
Virserum

2019/282 291

§ 60 Extraärende: Flytt av tjänst till kultur- 
och fritidsförvaltningen

2019/305 022

Närvarolista
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 49/2019 Dnr 2019/236 042

Budgetuppföljning per den 30 april 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för 
driftbudget per den 30 april 2019.

Sammanfattning
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Det föreligger en uppföljningsrapport för barn- och utbildningsnämndens 
driftbudget per den 30 april 2019, med helårsprognos 2019 och 
kommentarer till avvikelser. I prognosen för barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget bedöms årets nettokostnad uppgå till 
293 164,3 tkr, vilket är 1 451,9 tkr högre än budgeterat.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 21/2019
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2019-06-04
Budgetuppföljning per den 30 april 2019

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 50/2019 Dnr 2019/226 718

Reviderade riktlinjer för fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för 
förskolan. De reviderade riktlinjerna gäller från den 1 juli 2019.

Sammanfattning
Revidering av riktlinjerna för fristående förskolor utifrån de nya 
bestämmelserna i skollagen och den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-09-16, § 9/2015, att 
godkänna riktlinjer för fristående förskolor. Fristående förskolor är en egen 
skolform med enskild huvudman. Skollagens allmänna bestämmelser om 
förskolan samt förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor. 

Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den 
fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen 
ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att 
en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den 
fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas 
förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. 
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens 
mål och riktlinjer.

Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente så är det nämnden som 
fullgör de uppgifter skollagen ger kommunen i uppdrag när det gäller 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser. Nämnden svarar för att, efter ansökan från enskilt bolag, 
förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller enskild individ, godkänna 
verksamhet i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om den 
har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som lagen föreskriver. 
Nämnden svarar också för tillsyn av verksamhet som godkänts.

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen 
liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det 
införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 
enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de skärpta 
kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin 
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående 
fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med 
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förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående 
förskolor och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas 
om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång 
sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. 
kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att 
kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och 
ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 
enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och 

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse 
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande 

ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. 

Benämningen förskolechef ändras till rektor i skollagen från den 1 juli 
2019. ”Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas 
och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen 
utvecklas. Rektorn ska benämnas på detta sätt.” (Skollagen 2 kap. § 9)

Riktlinjerna för fristående förskolor har reviderats utifrån de nya 
bestämmelserna i skollagen och den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18. 

Även ansökningsblanketten har reviderats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 23/2019
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-04-29
Reviderade riktlinjer 
SKL: s cirkulär 18:41
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Skickas till
Lena Carlsson, nämndsekreterare

___

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 51/2019 Dnr 2019/175 026

Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2019. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2019 så ska en sammanställning av de mottagna 
riskerna i arbetsmiljön som är överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna tas upp som ärenden i april 2019. 

Vid arbetsutskottet 2018-04-08, § 17/2019, presenterades 
sammanställningen. Arbetsutskottet tog emot informationen och förde den 
vidare till barn- och utbildningsnämnden. Martin Snickars fick i uppdrag att 
sammanställa och prioritera utifrån riskbedömningen till nämndens 
sammanträde i maj 2019.

Vid barn- och utbildningsnämnden 2019-04-17, § 42/2019, presenterade 
skolintendent Magdalena Fransson en sammanställning av riskerna i 
arbetsmiljön som har överlämnats till nämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden tog emot informationen. Magdalena Fransson fick i 
uppdrag att sammanställa, prioritera och kostnadsberäkna åtgärder utifrån 
riskbedömningen till nämndens sammanträde i maj 2019.

Vid arbetsutskottet 2019-06-10, § 24/2019, redogjorde Magdalena 
Fransson för kostnadsberäkning på de åtgärder hon kunnat ta fram 
kostnaderna för. Flera svar och kompletteringar saknas från 
verksamheterna. Arbetsutskottet gav barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att ta fram hur mycket medel som finns kvar av 
nämndens investeringsbudget 2019 samt rangordna åtgärder med kostnader 
till nämndens sammanträde den 19 juni 2019. 

Vid nämndens sammanträde informerar Martin Snickars om att 
investeringsbudgeten har lyfts tillbaka till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK). Förvaltningen kommer i samråd med 
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ÖSK arbeta vidare med de risker som är överlämnade och behöver 
åtgärdas. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 24/2019
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2019

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Magdalena Fransson, skolintendent

___
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BUN § 52/2019 Dnr 2019/249 022

Verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser kurator Annika Dehlin till ny 
verksamhetschef för de medicinska och psykologiska insatserna inom 
elevhälsan från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare. Därmed upphör 
Yvonne Nelsons uppdrag som verksamhetschef den 30 juni 2019. 

Sammanfattning
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan med flera. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att där det bedrivs hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksam-
hetschef). Denna utses av vårdgivaren. Annika Dehlin beslutas bli ny verk-
samhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Ärendebeskrivning
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan med flera. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 
mot utbildningens mål ska stödjas.

Den medicinska och psykologisk delen av elevhälsan utgör i juridisk 
bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor till hälso- och sjukvård. 
Den medicinska delen av elevhälsan lyder under hälso- och 
sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen OSL 
(2009:4).  Den psykologiska delen av elevhälsan lyder i sekretesshänseende 
under skolsekretessen i 23 kap. 2 §, första stycket i  OSL. När det gäller 
ansvarsfrågor är även skolpsykologerna så kallad hälso- och sjukvård.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28, § 70/2018, att göra ett tillägg i 
det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-
nämnden samt socialnämnden. Tillägget innebär att barn- och utbildnings-
nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
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förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det där det bedrivs hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet finnas någon som svarar för verksamheten 
(verksamhetschef). Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för 
verksamhetschefen. 

Nämndens verksamhet som innebär hälso- och sjukvård ska anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I anmälan ska bland annat anges 
vem som är verksamhetschef och vem som ansvarar för 
anmälningsskyldigheten enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap. 5 § 
(Lex Maria-anmälningar) och 3 kap. 7 § (om att det finns skälig anledning 
att befara att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten). 

En verksamhetschef behöver inte nödvändigtvis tillhöra den medicinska 
eller psykologiska professionen. Verksamhetschefen kan och ska i så fall 
överlåta de uppgifter som kräver medicinsk eller psykologisk 
sakkompetens vidare till en sakkompetent person, vilken är anställd hos 
vårdgivaren. Verksamhetschefen kan självfallet även vidare överlåta andra 
enskilda ledningsuppgifter som faller inom ramen för hans eller hennes 
uppdrag till en kompetent anställd.

Om verksamhetschefen överlåter vissa ledningsuppgifter i enlighet med 4 
kap. 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen, till exempel alla uppgifter som 
kräver att den ansvarige har mycket god sakkompetens i medicin eller 
psykologi, så måste denna överlåtelse komma till uttryck i ett beslut, i 
vilket exakt och tydligt dokumenteras vilka uppgifter det handlar om och 
även eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter. Beslutet 
fattas av verksamhetschefen. Verksamhetschefen har kvar det övergripande 
ansvaret.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-20, § 58/2018, att utse 
Yvonne Nelson till ny verksamhetschef för de medicinska och 
psykologiska insatserna inom elevhälsan från och med den 1 juli 2018 och 
tillsvidare.

Vid dagens sammanträde föreslår barn- och utbildningschef Martin 
Snickars att kurator Annika Dehlin utses som verksamhetschef för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan från och med den 1 juli 
2019. Därmed upphör Yvonne Nelsons uppdrag som verksamhetschef den 
30 juni 2019. Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 25/2019
Barn- och utbildningsnämnden § 58/2018
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Skickas till
Annika Dehlin, kurator
Yvonne Nelson, utvecklingschef

___
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BUN § 53/2019 Dnr 2019/266 049

Information om trygg- och säkerhetsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om en trygghets- och säkerhetsplan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om en satsning på en 
trygghets- och säkerhetsplan. En del av satsningen handlar om att öka 
stödet till elever med särskilda behov genom ett så kallat resursteam. 
Vidare föreslås en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 
skolorganisation.

Kommunstyrelsen har 2019-06-04, § 77/2019, beslutat att anslå 800 tkr för 
år 2019 och 1 200 tkr för år 2020 ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 
inom ”FRI500” till ökat stöd för ett resursteam samt för genomlysning av 
skolorganisationen inom barn- och utbildningsnämnden.

Arbetet kommer att hållas ihop via ÖSAM (samverkan mellan social-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritids-
förvaltningen).

Det innebär att BUN ska garanteras medel av denna pott mellan augusti 
2019-december 2020. Detta för att det eventuellt kan komma att krävas två 
projektanställningar som går utöver deras budget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 26/2019
Kommunstyrelsen § 77/2019

___
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BUN § 54/2019 Dnr 2019/267 609

Närvaro- och frånvarorapportering 2019 
grundskola och gymnasium
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av närvaro- och frånvarostatistik för grundskola och 
gymnasium.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2019
ska nämnden ha en uppföljning av närvaro- och frånvarostatistik för 
grundskola och gymnasium i juni 2018.

Vid nämnden redogör rektorerna Fredrik Laapotti och Andreas Ekberg för 
närvaro- och frånvaro i grundskola och gymnasium.

Beslutsunderlag
Presentation från Fredrik Laapotti för grundskola
Presentation från Andreas Ekberg för gymnasiet

___
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BUN § 55/2019 Dnr 2018/383 600

Ändrad tid för barn- och utbildningsnämnden 
den 13 november 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tiden för barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2019 ändras till kl. 
14.00 med gruppmöten kl. 13.00. Det gemensamma mötet med 
socialnämnden är flyttat och utökat till kl. 10.00-12.00.

Ärendebeskrivning
Ordförande Pär Edgren, M, föreslår att tiden för barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2019 ändras till kl. 
14.00 med gruppmöten kl. 13.00. Det gemensamma mötet med 
socialnämnden är flyttat och utökat till kl. 10.00-12.00. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 27/2019

Skickas till
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden via Netpublicator

___
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BUN § 56/2019

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-06-10 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden: 

Arbetsutskottet 2019-06-10 

Rektor Aina Kalle – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 5 st.

Rektor Andreas Ekberg – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Anna Källåker – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2019-06-10
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkning, 3 st.
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-06-10
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkning, 1 st.
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-06-10
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st.
Punkt 4.4 Nedsättning eller befrielse från avgift fritidshem, 2 st.
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Punkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov el familjens situation, 2 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 11 st.

Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 8 st.

Förskolechef Lena Homanen Malmer – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 6 st. 

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2019-06-10
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux, 1 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 9 st.

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 14 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-06-10
Punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st.
Punkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 1 st.
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 12 st.
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st.
Punkt 6.6 Yttrande över skolgång i annan kommun, 2 st.
Punkt 6.8 Bidrag till elev i fristående skola, 1 st.

Rektor Mathilda Kahn – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2019-06-10
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-06-10
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 7 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-06-10
Rapport delegationsbeslut 2019-06-10

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 57/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram för 2018. Skolverket godkänner 
redovisningen utan återkrav.
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogrammet för 2019. Skolverket beviljas delvis 
ansökan. Hultsfreds kommun beviljas 64 480 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för utbildning inom hälso-och sjukvården för 2018. 
Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun ska återbetala 712 500 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare för 2019. Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp till 
1 325 000 kronor. 

2. Länsstyrelsen
Beslut: Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning 2010:1122. 
Hultsfreds kommun beviljas 511 250 kronor för insatsen ”Språk i 
praktiken” för tidsperioden 2019-08-01 – 2020-06-30

3. Kommunfullmäktige
2019-04-29, § 62/2019: Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och 
nämnder 2019–2022.
2019-05-27, § 74/2019: Skolskjutsar till Prolympia

4. Kommunstyrelsen
2019-05-07, § 58/2019: Kemisalar på Hultsfreds gymnasium och 
Albäcksskolan. 

5. Lokala hälsorådet
Protokoll från Lokala hälsorådet 2019-05-09

6. Barn- och utbildningsförvaltningen
Rekvisition: Lärarlönelyftet VT 2018/2019 
Redovisning av statsbidrag för rekryterande insatser inom 
vuxenutbildningen 2018. 
Redovisning av statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2018

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 58/2019 Dnr 2019/281 291

Samråd - Detaljplan för Målilla 2:41 samt del av 
Målilla 14:28
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till 
detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 14:28. 

Sammanfattning
Samråd gällande förslag till detaljplan för Målilla 2:41 samt dela v Målilla 
14:28.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för Målilla 2:41 samt del 
av Målilla 14:28 (Målilla skola m.m.) Förslaget har skickats för samråd. 
Samrådstiden är 13 juni – 5 juli 2019. Synpunkter skickas senast den 5 juli 
2019 till miljö- och byggnadsnämnden. 

Planområdet ligger i centrala Målilla i direkt anslutning till väg 34/47 mot 
Kalmar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av nya 
skollokaler. Det finns behov av bland anat ett nytt kök och fler 
undervisningslokaler. Även trafikförsörjningen måste lösas (av- och 
påstigningsplatser, parkering, varutransporter m.m.) då skolan utökas. I 
samband med planläggningen ses även åtkomst till bandybanan över då den 
kommer att påverkas av framtida skolutbyggnader. Dels för gående, dels 
för fordonstrafik. 

Beslutsunderlag
Samråd från miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-06-13

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 59/2019 Dnr 2019/282 291

Underrättelse om granskning - Detaljplan för 
del av Magistern 3, Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till 
detaljplan för delar av Magistern 3, Virserum.

Sammanfattning
Granskning av detaljplan för del av Magistern 3, Virserum. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Magistern 3, 
Virserum. Förslaget finns tillgängligt för granskning på kommunens 
webbplats 13 juni – 5 juli 2019. Synpunkter skickas senast den 5 juli 2019 
till miljö- och byggnadsnämnden. 

Planområdet är beläget ca 700 meter söder om Virserums centrum och 
kyrka. Området begränsas i norr av skolområdet och ansluter i öster till ett 
befintligt villaområde. Ca 70 meter väster om området finns Virserumssjön 
där strandlinjen är bebyggd med fritidshus. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Planen hanteras med 
standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommuns 
översiktsplan. 

Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning från miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-
06-13.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 60/2019 Dnr 2019/305 022

Flytt av tjänst från Hultsfreds lärcentrum till 
kultur- och fritidsförvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en tjänst om 40 procent som 
evenemangskoordinator flyttas från Hultsfreds lärcentrum till kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Sammanfattning
Förslag att flytta en tjänst om 40 procent som evenemangskoordinator från 
Hultsfreds lärcentrum till kultur- och fritidsförvaltningen i samband med att 
kommunen antar en ny evenemangsstrategi.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om att en 
projektering har pågått för att ändra på verksamheter som finns på 
Rockcity. Det har mynnat i ett förslag att kommunen ska anta en ny 
evenemangsstrategi och koncentrera sina resurser för detta till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Evenemangsstrategin har tagits fram av en arbetsgrupp 
ledd av kultur- och fritidschefen och turism- och informationschefen. Arbetet 
med att omforma Rock City AB leds av kommunchefen på uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslaget berör en tjänst om 40 procent som evenemangskoordinator vid 
Hultsfreds lärcentrum. I förslaget till ny evenemangsstrategi föreslås att den 
tjänsten flyttas över till kultur- och fritidsförvaltningen. Överföringen bör 
vara fullt genomförd 2019-12-31.

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Aina Kalle, rektor
Linda Ungsäter, rektor

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-19

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C X

2 Elisabeth Löfkvist, C X

3 Maria Österberg, C Lena Persson, S X

4 Annica Eek, KD X

5 Pär Edgren, 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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