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BUN § 34/2018 Dnr 2018/103 605

Interkommunal ersättning 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala 
ersättningsnivåerna 2018 enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) ska omsorg och/eller 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
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2018-04-06 
Förslag till interkommunala ersättningar 2018
Arbetsutskottet § 25/2018

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 35/2018 Dnr 2018/68 041

Budget 2019 - barn- och utbildningsnämndens 
presentation för budgetberedningen inför 
budget 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars visar ett förslag på äskanden 
som behöver tas upp vid nämndens budgetdialog med budgetberedningen. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 26/2018

___
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BUN § 36/2018 Dnr 2018/67 714

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar 
och helger samt inom förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en 
utökning med en förskoleverksamhet med två avdelningar får göras enligt 
förslaget. Kostnaden för 2018 uppgår 1 741 250 kronor. Utökningen 
förutsätter att äskandet inför 2019 blir godkänt.

Sammanfattning
Antalet barn i kö till en plats i förskolan är stort. Regelverket säger att alla 
ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader. Antalet platser inom 
förskolan behöver utökas.

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
öppnandet. Alla vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats. 
Antalet platser för omsorg på kvällar och helger behöver utökas. 

Ärendebeskrivning
I slutet av 2014 kunde Hultsfreds kommun inte längre ta emot alla barn som 
stod i kö till förskolan inom utsatt tid. Under 2015 fortsatte ökningen av 
antalet barn som stod i kö. Under 2016 och 2017 har antalet barn som står i 
kö fortsatt att öka vilket gör att antalet platser i förskolan inte räcker till. 

Det är totalt 223 barn i kö till förskoleplats i Hultsfreds kommun i april 2018. 
85 av dessa barn står i kö till förskoleplats i Hultsfreds tätort. Kön ökar varje 
månad fram till sommaren då de barn som ska börja förskoleklass slutar i 
förskolan. 

Förskolan kan inte garantera att alla som är i behov av en plats i förskolan 
utifrån regelverket som säger att alla ska erbjudas plats inom fyra månader. 

Tidigare beslut om utökningar inom förskolan:
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 30/2016,  utifrån barn- och 
utbildningsnämndens förslag, § 20/2016-02-29, att utöka med två 
avdelningar vid Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på 
Råsebäckstomten (Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser.

Furuängens förskola utökades med en avdelning från och med januari 2017. 
Den nya avdelningen är en femårsgrupp och placerad på Emådalskolan.
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Brådskande delegationsbeslut av ordförande 2017-03-28: Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att flytta en modul med två avdelningar från 
Virserum till Vena och placera den på fotbollsplanen i anslutning till 
förskolan. Kostnaderna för flytt och hyra av modul tas från driftbudget 2017. 
(Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12, § 40/2017, godkänner 
redovisningen av delegationsbeslutet) Förskolan Ekbacken i Vena utökas 
med en avdelning. Förskolan lämnar samtidigt de två klassrummen i 
skolbyggnaden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 36/2017, att utöka 
Silverliljans förskola och Silverdalens skola med lokaler genom att hyra de 
före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. 
Silverliljans förskola utökas med en avdelning från och med augusti 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 54/2017, att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 152/2017, att vid 
ombudgeteringen skjuta till 1 430 000 kronor för att utöka med 5,75 tjänst i 
förskolan under första halvåret 2018. Tjänsterna behövs för att kunna erbjuda 
upp till 35-40 platser till i förskolan. 

Sammanställning av utökningar med nya avdelningar:
Förskola: Startdatum: Antal nya avdelningar:
Råsebäcks förskola 2016-08 3
Venhaga förskola 2016-08 2
Furuängens förskola 2017-01 1
Ekbackens förskola 2017-08 1
Silverliljans förskola 2017-08 1
Råsebäcks förskola 2017-08 1
Totalt antal nya 
avdelningar:

9

Kostnadsberäkning för utökning av två nya avdelningar 2018
Förskolecheferna har tillsammans med biträdande barn- och utbildningschef 
inventerat behoven av nya avdelningar. Inventeringen visar ett behov av att 
öppna två nya avdelningar i oktober 2018. Lokal som är ändamålsenlig för 
förskoleverksamhet finns att hyra i Hultsfreds tätort. Kostnaderna för att 
driva två nya avdelningar på helår uppgår till 4 818 500 kronor. 
Äskande av budget för 2019 tas med till budgetdialogen för 2019.

I kostnaderna ingår även en utökning av personal till omsorgsverksamhet 
under kvällar och helger samt en utökning av förskolechefstjänst. 

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
öppnandet. I dagsläget är det kö till omsorg under kvällar och helger och alla 
vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats.
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Kostnaderna för att starta två nya avdelningar 2018 uppgår till 1 741 250 
kronor.  Beräknad tidsplan är att lokalerna anpassas och  personal rekryteras 
under augusti och september. De två nya avdelningarna planeras att starta i 
oktober 2018.

Kostnader 2018:
Hyra inklusive lokalanpassning och utemiljö (september-
december) 83 000 kr
6 personal till två avdelningar (oktober-december) 720 000 kr
Inventarier till två avdelningar och matsal 300 000 kr
personal kost och lokalvård (oktober-december) 93 750 kr
vaktmästeri och mattransport (september-december) 12 500 kr
Utökning omsorg under kvällar och helger (augusti-
december) 240 000 kr
Chefstjänst (augusti-december) 292 000 kr

Totalt:  1 741 250 kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 20/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-23

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 37/2018 Dnr 2018/26 049

Hantering av stiftelsen Skolsamfonden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Skolsamfondens medel, innan 
ansökan om upplösning av stiftelsen görs, används till kulturell verksamhet 
som t.ex. teater- eller musikföreställningar för eleverna.

Sammanfattning
Förslag att upplösa stiftelserna genom att använda pengarna till ändamål i 
stiftelsernas andemening. Idag går tillgångarna i stiftelserna åt till att 
bekosta administration. Det finns ingen avkastning eller har varit så lite att 
det inte har täckt de administrativa kostnaderna, resultatet blir att 
tillgångarna minskar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-14 att ”lämna 
uppdraget till ekonomikontoret om att se över möjligheten att slå samman 
fonderna till en fond (permutation)”.

De stiftelser som hanteras av ekonomikontoret i dag är, Högeruda, Irene 
Engdahls, Skolsamfonden och Sociala samfonden. I detta förslag kommer 
inte Högerudafonden att hanteras.

De tre stiftelser som hanteras är Irene Engdahls, Skolsamfonden och 
Sociala samfonden.

Ekonomikontorets förslag är att söka upplösning för alla tre fonderna och 
räkna med att åtagande om Saldora och Johan Viktor Johanssons 
gravskötsel inte ses som en skuld i stiftelsen utan som ett åtagande 
kommunen har vid sidan av. 
Med dagens ränteläge så minskar fondernas tillgångar för varje år. 
 
Ekonomikontorets förslag är att barn-och utbildningsnämnden och 
socialnämnden får till uppgift att ta fram förslag på vad tillgångarna kan 
användas till inom ramen för stiftelsernas andemening. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för Skolsamfonden och socialnämnden för 
Sociala samfonden och Irene Engdahls fond.
Tar kommunstyrelsen beslutet att följa förslaget innebär det följande:

Kommunen kommer att tappa intäkter vilket kommer att påverka resultatet 
negativt. Det är ekonomiavdelningen som kommer att få mindre intäkter, 
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för 2017 är det 12,4 tkr. Lekmannarevisorerna kommer att få tre färre 
objekt att granska.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-16, § 4/2018, att ge uppdrag till 
ekonomikontoret att ta fram ett förslag till ansökan om upplösning av 
stiftelserna och därefter återkomma i ärendet.

Innan ansökan kan göras ges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden att ta fram förslag i samråd med ekonomikontoret på 
vad pengarna kan användas till inom ramen för stiftelsernas ändamål.

Barn- och utbildningsnämnden hanterar Skolsamfonden och socialnämnden 
hanterar Sociala samfonden och Irene Engdahls fond. 

Enligt stadgarna för Hultsfreds kommuns skolsamfond ska utdelningen 
komma elever vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo 
samt företrädesvis användas för 

 belöning eller uppmuntran åt elev som visar goda kunskaper i 
särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit

 belöning till elev som ägnat arbete åt teater och musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och 
idrott

 stipendier för fortsatt utbildning
 hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
 studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, 

idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 förvärv av material m.m.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med 
utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden ska hänsyn tas till 
föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning 
som befinns lämpligt, dock ska manliga och kvinnliga elever likställas. 

I dagsläget finns ca 78 000 kronor i Skolsamfonden. 

Arbetsutskottet 2018-04-09, § 28/2018, gav barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag på vad 
pengarna kan användas till inom ramen för stiftelsernas ändamål till 
nämndens sammanträde den 25 april 2018. 

Martin Snickars föreslår att pengarna kan användas till något av följande: 

1. Kulturell verksamhet som t.ex. teater- eller musikföreställningar för 
eleverna 

2. Inköp av instrument till musikskolan
3. Studieresor/studiebesök för eleverna 

9



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-25

3(3)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 4/2018
Stadgar för Hultsfreds kommuns skolsamfond
Arbetsutskottet § 28/2018
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-04-16

Skickas till
Kommunstyrelsen

___
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BUN § 38/2018 Dnr 2018/105 004

Regler för behandling av personuppgifter samt 
nya informationsblanketter om personuppgifter 
inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden att godkänner reglerna för behandling av 
personuppgifter inom nämndens verksamheter. Den tidigare policyn för 
behandling av personuppgifter och policyn för skolornas och förskolornas 
webbsidor upphör. 

Barn- och utbildningsnämnden att godkänner de nya informations-
blanketterna för personuppgifter i förskolan och för personuppgifter i 
skolan. Informationsblanketterna ska delas ut till samtliga barn och elever 
eller deras vårdnadshavare. När nya barn eller elever börjar ska de också få 
informationen. 

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att gälla. Den ersätter 
personuppgiftslagen. En ny dataskyddslag med kompletterande 
bestämmelser till dataskyddsförordningen kommer också att börja gälla.

Nya regler för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamheter 
samt nya informationsblanketter för personuppgifter i förskolan och 
personuppgifter i skolan har tagits fram. 

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. 
Personuppgiftslagen upphör att gälla och en ny dataskyddslag med 
kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen kommer att börja 
gälla. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i 
personuppgiftslagen. Den innehåller dock en del förändringar när det gäller 
den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter och de registrerades 
rättigheter förstärks. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2003-04-09, § 48, om en policy 
för skolornas och förskolornas webbsidor samt en policy för behandling av 

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-25

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

personuppgifter inom nämndens verksamheter. Kommunens hemsida har 
sedan dess utvecklats och verktyget för att göra hemsidor har bytts ut. 
Organisationen av hemsidan har förändrats. Kommunfullmäktige har 
beslutat om riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser. Policyn för 
skolornas och förskolornas webbsidor är inte längre aktuell och bör 
upphöra.  

När det gäller behandling av personuppgifter inom nämndens verksamheter 
så har ett nytt förslag till regler anpassat efter GDPR tagits fram.
 
Dataskyddsförordningen innehåller även utökade krav på vilken 
information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat ska 
informationen innehålla den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge 
personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten för den som anser att dennes personuppgifter har 
hanterats felaktigt. Den ska också innehålla information om vem som är 
personuppgiftsansvarig och ändamålet med behandlingen. Informationen 
som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt 
och enkelt språk.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2002-06-12, § 58, att godkänna 
informationsblanketter om personuppgiftslagen i förskolan och 
personuppgifter skolan. 2015-08-19, § 88/2015, beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna en ny informationsblankett för 
personuppgifter i skolan. 

Nya informationsblanketter anpassade efter GDPR har tagits fram. De 
innehåller information om de personuppgifter som samlas in. Tanken är att 
blanketterna ska delas ut till samtliga barn och elever eller deras 
vårdnadshavare. När nya barn eller elever börjar är det viktigt att även de 
får informationen. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 29/2018
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-03-22
Regler för behandling av personuppgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter
Ny informationsblankett för personuppgifter i förskolan
Ny informationsblankett för personuppgifter i skolan

Skickas till
Samtliga skolledare
Skoladministratörerna
Personal på barn- och utbildningskontoret
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BUN § 39/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-04-17 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-04-09

Rektor Andreas Ekberg – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-04-17
Pkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-04-17
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Daniel Axelsson – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 2 st
Pkt 11.1 Anställning, 5 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-04-17
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-04-17
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obet. fordring, 2 st
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 10 st 
Pkt 11.1 Anställning 1 st
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Pkt 4.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obet. fordring, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 6 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-04-17
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-04-17
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-04-17
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-04-17
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 2 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 23 st
Pkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st
Pkt 6.6 Yttrande över skolgång i annan kommun, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 6 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Mikael Pettersson – 2018-04-17
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-04-17
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 11.1 Anställning, 11 st
Pkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan, 1 st

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-09
Rapport delegationsbeslut 2018-04-17
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BUN § 40/2018

Meddelande

1. Skolverket
 Beslutsbilaga: Statsbidrag till samordnare för nyanlända VT 2018 

och HT 2018. Skolverket beslutar om bidragsramar. Hultsfreds 
kommuns bidragsram är 60 950 kronor för VT 2018 och 60 950 kr 
för HT 2018. 

 Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018. 
Hultsfreds kommun beviljas 231 280 kronor i statsbidrag (3 lärare). 

 Beslut: Bidragsramar för statsbidrag för ökad jämlikhet i 
grundskolan 2018. Hultsfreds kommuns bidragsram är 1 408 338 
kronor.

 Information: Nya regler för nationella prov från 29 juni 2018: 
Uppsatser ska skrivas på dator och avidentifieras.

2. Skolinspektionen
 Information: Skolinspektionen startar en tillsyn av den enskilda 

huvudmannen Nya Centralskolan i Virserum AB och dess 
fristående grundskola Prolympia. 

 Beslut: Anmälan av Hultsfreds gymnasium.
 Beslut: Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 

anmälan till Hultsfreds kommuns klagomålshantering.  

3. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom: Nya Centralskolan i Virserum AB, överklagat beslut om 
bidragsbelopp 2017. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade 
beslutet och visar målet åter till nämnden för ny handläggning och nytt 
beslut med en tydligare och mer detaljerad redovisning av 
bidragsberäkningen. 

4. Kommunfullmäktige
2018-03-19, § 27/2018: Årsredovisning 2017
2018-03-19, § 30/2018: Årsredovisning 2017 – Beslut om 
ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden
2018-03-19, § 36/2018: Ombudgetering 2018
2018-03-19, § 38/2018: Upphandlingspolicy och riktlinjer för 
direktupphandling samt uppförandekod
2018-03-19, § 45/2018: Instruktion kommunchef 
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5. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-27, § 62/2018: Motion från Lennart Davidsson, KD, om fler 
parkeringsmöjligheter vid förskolan i Mörlunda
2018-03-27, § 65/2018: Starttillstånd –Lärmiljöer Albäcksskolan

6. Miljö- och byggnadsnämnden
2018-03-14, § 55/2018: Detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 
14:28, planuppdrag

7. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Ansökan till Boverket om ljuddämpning inomhus på 

Albäcksskolan.
 Redovisning av statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 

2017 

___
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BUN § 41/2018 Dnr 2017/408 047

Uppföljning av information om Erasmusprojekt
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. En ny uppföljning 
ska presenteras för nämnden den 17 oktober 2018.  

Sammanfattning
Information om Erasmusprojekt på Hultsfreds gymnasium 

Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottet 2017-11-06, § 91/2017 informerade pedagogerna Karim 
Elzebda, Pierre Arvidsson, Marianne Vifell Waters och Britt Lindqvist för 
ett projekt på Hultsfreds gymnasium. Projektet är finansierat via 
universitets- och högskolerådet. Projektet pågår under två år och är ett 
samarbete mellan sex länder. Från Hultsfreds gymnasium är det elever från 
ekonomiprogrammet och hotell- och turismprogrammet som ingår i 
projektet. Arbetsutskottet beslutade att en uppföljning ska presenteras i 
april 2017. 

Vid dagens sammanträde redogör pedagogerna Karim Elzebda, Pierre 
Arvidsson, Marianne Vifell Waters och Britt Lindqvist för en uppföljning 
av projektet och den affärsplan som tagits fram av eleverna i Hultsfred.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 91/2017 

Skickas till
Karim Elzebda

___
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BUN § 42/2018 Dnr 2017/31 290

Förskolor och skolor - Beslut att projektera för 
en ny förskola i Hultsfreds tätort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att det projekteras för en ny 
förskola med plats för 250 barn. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Oredans förskola samt delar av 
Stålhagens förskola avvecklas när den nya förskolan är klar.

Sammanfattning
Den nya förskolan i Hultsfreds tätort ska projekteras för 250 barn. När den 
nya förskolan är klar ska avveckling av 7 avdelningar vid Stålhagens 
förskola göras samt hela Oredans förskola.

Ärendebeskrivning
 Behovet av antalet förskoleplatser i Hultsfreds tätort har varit över 250 
platser sedan 2013. Skulle antalet barn i Hultsfred minska framöver kan 
gamla förskolor och den hyrda modulförskolan vid Råsebäck avvecklas.

Utöver inskrivna barn i förskolan finns även 86 barn i förskolekön i april 
2018 till plats i Hultsfreds tätort.

Datum
Totalt antal barn
 i förskolan Hultsfreds tätort

2008-03-01 187
2009-03-01 196
2010-03-01 200
2011-03-01 225
2012-03-01 246
2013-03-01 248
2014-03-01 260
2015-03-01 268
2016-03-01 278
2017-03-01 296
2018-03-01 302
2018-03-06 304

Det har varit brist på antalet förskoleplatser i Hultsfreds tätort sedan 2014. 
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Utökningar har gjorts med 4 avdelningar genom den nya förskolan 
Råsebäcks förskola men platserna räcker ändå inte till för att täcka upp 
behovet.

Förprojekteringsgruppens förslag till storlek på ny förskola är att skapa en 
förskola som i teorin kan ta emot 250 barn i daglig verksamhet. Beroende 
på fördelningen av barnens ålder och antalet barn med särskilda behov kan 
det verkliga antalet bli mindre. 

Utrymmen för barnen skulle då vara 1875 kvadratmeter exklusive kök, 
personalutrymmen, toalett och skötutrymmen i vistelseytan om vi utgår 
från Socialstyrelsens riktlinjer om 7,5 kvadratmeter per barn.

Förslag till avvecklingsplan
I projekteringen av ny förskola ska även ingå en avvecklingsplan över vilka 
förskolor som ska avvecklas när den nya förskolan är klar. 

En utredning har gjorts av kommunens förskolechefer. Utredningen visar 
att avveckling ska ske på Stålhagens förskola och på Oredans förskola.

På Stålhagens förskola ska Granitvägen 15 och Granitvägen 25 avvecklas.
Granitvägen 15 består av 6 avdelningar med totalt 82 platser. Granitvägen 
25 består av en avdelning med totalt 18 platser.

Oredans förskola ska avvecklas helt när den nya förskolan är klar. Oredans 
förskola är ett lägenhetshus med förskola i två våningar och består av fem 
avdelningar med upp till 85 platser beroende på barnens ålder.

Återställningskostnader:
Granitvägen 25 som består av en avdelning har ingen återställningskostnad. 

Granitvägen 15 som består av 6 avdelningar har en återställningskostnad på 
15 miljoner plus hyra under ombyggnadstiden.

Oredans förskola har en mindre återställningskostnad till bostadslägenheter 
plus hyra under ombyggnadstiden. Återställningen är ingen förändring av 
planlösningen vilket gör att det är låga återställningskostnader. Det finns ett 
ombyggnadstillägg som måste lösas in.

De totala återställningskostnaderna beräknas av AB Hultsfreds bostäder 
uppgå till cirka 16 miljoner + moms för alla objekten tillsammans inklusive 
återställningskostnader och hyra under ombyggnadstiden.

Totalt innehåller avvecklingsplanen en minskning med 185 platser i 
Hultsfreds tätort. Minskar förskolekön de närmaste åren kan även fler 
avdelningar stängas och modulförskolan Råsebäck tas bort.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2017
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-06
Arbetsutskottet § 30/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-23

Skickas till
Helena Grybäck Svensson, ÖSK
Mikael Pettersson, ÖSK
Kommunstyrelsen

___
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BUN § 43/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Industritekniska 
programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att renovera lokalerna på 
industritekniska programmet för en kostnad på upp till 500 000 kronor. 
Kostnaden tas av investeringsbudget 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden vill ha en redovisning av projektplanen för 
det industritekniska programmet på sammanträdet den 20 juni 2018.

Sammanfattning
Hultsfreds gymnasium kommer att starta upp industritekniska programmet 
inför höstterminen 2018 med fokus på teknik, 3D-modellering och 
industritekniska produktion. Lokalerna behöver anpassas för att kunna 
starta ett modernt industritekniskt program.

Ärendebeskrivning
Inför höstterminen 2018 kommer Hultsfreds gymnasium att starta upp 
industritekniska programmet igen med fokus på teknik, 3D-modellering 
och industriteknisk produktion.  

Eleverna kommer att lära sig att designa produkter för framtidens 
tillverkningsteknik. Med ny teknik skapas produkter på ett sätt som tidigare 
inte varit möjligt. Man sparar material utan att kvalitet och hållbarhet 
försämras. 

Framtidens industri kräver kreativitet, affärsanda och nytänkande kring 
design och produktion. Eleverna får lära sig modellering i 3D för 
visualisering genom VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality = 
datorgenererad virtuell/förstärkt verklighet) och för 3D-printing för att 
möta framtidens behov inom industrin.

Det sker ett stort tekniklyft i C-huset inför starten av industritekniska 
programmet med ny teknik i form av t.ex. 3D-printer för att skriva ut 
detaljer i metall och 3D-scanner för att modernisera gymnasieprogrammet. 

Lokalerna på industritekniska programmet är i stort behov av renovering 
för att motsvara ett modernt industritekniskt program.
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Östra Smålands kommunalteknikerförbund gör underhåll av lokalerna i C-
huset inför uppstarten. De arbeten som kommer att utföras är måla om 
verkstadslokalen och klassrum, renovering av golvet samt byta 
fasadpartierna och portar.

Utöver dessa lokalrenoveringar finns det även behov av andra anpassningar 
av lokalerna för att kunna starta ett modernt industritekniskt program.

Förändringarna består av:
- Förändrad ventilation
- Ny dragning av el till maskiner
- Ny brandklassad dörr mellan industri och verkstad
- Väggar som inramning av maskiner
- Glasvägg till kontor
- Förändringar med vatten och avlopp
- Förberedelse för 3D-skrivare
- Belysning

Kostnaderna för åtgärderna beräknas av Östra Smålands 
kommunalteknikerförbund uppgå till 500 000 kronor. Kostnaden tas av 
investeringsbudget 2018. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 31/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-20

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Fransson, controller

___
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BUN § 44/2018

Återrapportering från verksamhetsbesök den 
25 april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken 2018-04-25.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 25 
april 2018. Enligt barn- och utbildningsnämnden plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så är det förskolor och ytterskolor som ska besökas på 
vårterminen. Nämnden har tidigare beslutat att besöka Nya Centralskolan i 
Virserum både på vårtermin samt hösttermin. 

Vid verksamhetsbesöken ska det vara en fokusfråga som beslutas av 
nämnden månaden innan besöken. Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-
14, § 33/2018, beslutade att fokusfråga denna gång ska vara: Presentation 
av enhetens resultat samt hur enheten kommer att arbeta framåt utifrån 
resultaten. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök genomförs från kl. 8.00 
och fram till lunch. Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken 
på nämnden samma dag. 

Förskolechefer och rektorer har i uppdrag att arrangera besöken vid sina 
respektive enheter samt att bjuda in aktuella ledamöter.

Vid nämndens sammanträde återrapporterar ledamöterna från 
verksamhetsbesöken som har genomförts enligt följande:

Björkens förskola och Järnforsens skola –
Lennart Eklund
Evahagens förskola och Nya Centralskolan –
Nermina Mizimovic och Göran Gustafsson
Venhaga förskola och Venhagskolan – 
Mikael Lång
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Furuängens förskola och Emådalskolan – 
Christel Rüdiger Karlsson
Ekbackens förskola och Vena skola – 
Kjell Mellberg
Silverliljans förskola och Silverdalens skola – 
Åsa Landberg
Råsebäcks förskola och Oredans förskola – 
Pär Edgren
Stålhagens förskola och Silverslättens förskola – 
Anne-Charlotte Cederberg

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 33/2018

___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) 

2 Lennart Eklund (C) 

3 Mikael Lång (S) 

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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