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Ärendelista 2018-05-16

Val av protokolljusterare

§ 45 Rapport om ökad tillgänglighet

§ 46 Förtydligande av beslut om bidrag till 
fristående grundskolor och förskolor 
2017 - Nya Centralskolan i Virserum

2016/488 048

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut

§ 48 Meddelande

§ 49 Sammanställning av risker i 
arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronder 2018

2018/128 026

§ 50 Information om rutin för avstängning i 
förskolor och fritidshem

§ 51 Extra sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
2018-05-22

2017/401 600

Närvarolista
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BUN § 45/2018 Dnr 2018/131 29

Rapport om ökad tillgänglighet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. 

Sammanfattning
Rapport om tillgänglighet och tillträde vid kommunens skolor och 
förskolor. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten så ska nämnden ha en rapport om tillgänglighet en gång om 
året. 

Vid nämndens sammanträde redogör Mikael Pettersson från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund för tillgängligheten inomhus och 
tillträde utomhus vid kommunens skolor och förskolor. 

Beslutsunderlag
Sammanställning av tillgängligheten vid skolor och förskolor

___
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BUN § 46/2018 Dnr 2016/488 048

Förtydligande av beslut om bidrag till 
fristående grundskolor och förskolor 2017 - Nya 
Centralskolan i Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden korrigerar redovisning av bidragsbelopp till 
Nya Centralskolan i Virserum AB 2017 enligt förslaget. 

Sammanfattning
Förtydligande av beslut om bidrag till Nya Centralskolan i Virserum AB 
2017 med tydligare och mer detaljeras redovisning av bidragsberäkningen. 

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenhet om den drivs av en enskild huvudman. 
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. 

Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om 
hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Detta enligt 
Skolförordningen (2011:185 14 kap. §2)

I mål 53-17 upphäver förvaltningsrätten i Växjö barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslut gällande bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2017. Motiveringen till beslutet är att befintligt underlag inte 
ger tillräckligt stöd för att bedöma hur grundbeloppet har räknats ut. 
Förvaltningsrätten konstaterar att administrationsschablonen och 
momskompensationen kan urskiljas men det framgår dock inte vilka 
kostnadsposter som ingår i kostnadsslaget lokalersättning. 
Förvaltningsrätten anser därmed att redovisningen av grundbeloppet inte
motsvarar skolförfattningarnas krav.

I det nya underlaget har kostnadsposter för lokalersättning lagts till.

Bidraget består av ett grundbelopp och ev. ett tilläggsbelopp. 
Grundbidraget beräknas på undervisning, läromedel, elevvård, måltider och 
lokaler. På det läggs ett schablonbelopp på 3 % för administration och 
momskompensation på 6 %. För gymnasiet ska bidragsbeloppet dessutom 
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finnas för varje program.

Om hemkommunen inte har programmet ska riksprislistan tillämpas. 
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till varje fristående 
huvudman. Barn- och utbildningschef har delegation att fatta de besluten 
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
Antagningssekreterare på gymnasiet har delegation att fatta de besluten för 
gymnasiet. En fristående huvudman har rätt att överklaga beslut om bidrag 
till allmän förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag
Dom i överklagat beslut om bidragsbelopp till Nya Centralskolan i 
Virserum AB
Tjänsteskrivelse från Henric Sundberg 2018-05-07
Bidragsbelopp efter omberäkning
Redovisning av bidrag 2017 efter omberäkning
Tillägg bidrag 2017 lönerevision
Specificering lokalkostnader
Hyresbaserade kostnader per skolfastighet
Hyresbaserade kostnader per verksamhet
Översättning budgetkonton

Skickas till
Nya Centralskolan i Virserum AB

___
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BUN § 47/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-05-08 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Rektor Aina Kalle – 2018-05-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-05-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-05-08
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-05-08
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-05-08
Pkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obet. fordring, 1 st
Pkt 2.8 Plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-05-08
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st 
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-05-08
Pkt 4.8 Plats i fritidshem p.g.a. familjens situation i övrigt, 1 st
Pkt 6.16 Beslut att elev i grundskolan får sin utbildning inom 
grundsärskolan, 1 st

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2018-05-08
Pkt 11.1 Anställning, 2 st
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Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-05-08
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-05-08
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-05-08
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 7 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Ordförande Pär Edgren – 2018-05-08
Pkt 1.1 Brådskande ärende, inställt arbetsutskott, 1 st
Pkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 2 st

Rektor Sören Reichenberger – 2018-05-08
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

Skolskjutssamordnare Ulrika Stolt – 2018-05-08
Pkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st

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

Beslutsunderlag
Rapport delegationsbeslut 2018-05-08

___
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BUN § 48/2018

Meddelande
1. Skolverket

Beslutsbilaga: Statsbidrag till samordnare för nyanländas lärande 
2017. Skolverket har beslutat att godkänna Hultsfreds kommuns 
redovisning på 138 200 kronor.

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.

3. Arbetsmiljöverket
Avslutsbrev: Kommunkontoret uppfyller kraven och ärendet 
avslutas.
Avslutsbrev: Albäcksskolan uppfyller kraven och ärendet avslutas. 

4. Kulturrådet
Beslut om fördelning av bidrag inom ramen för statsbidrag till 
kulturell verksamhet i förskolan och skolan, Skapande skola läsåret 
2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 350 000 kronor. 

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
Rekvisition av statsbidrag, VT 2018, samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever. 

___
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BUN § 49/2018 Dnr 2018/128 026

Sammanställning av risker i arbetsmiljön 
överlämnade till barn- och utbildningsnämnden 
efter arbetsmiljöronder 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Barn- och 
utbildningschef Martin Snickars får i uppdrag att återkomma med de 
punkter som kräver nämndens beslut. 

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnade till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund och till barn- och utbildningsnämnden 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 ska nämnden ha en rapport av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i form av en sammanställning av mottagna risker 
överlämnade till barn- och utbildningsnämnden. 

Nämndsekreterare Lena Carlsson har sammanställt de överlämnade 
riskerna i arbetsmiljön 2018. Sammanställningen avser både risker som 
lämnats till Östra Smålands Kommunalteknikförbund men som får tas ut 
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget om de prioriteras, samt 
de risker som överlämnats direkt till barn- och utbildningsnämnden då 
verksamheterna inte klarar dem inom egen budget. 

Vid dagens sammanträde redovisar barn- och utbildningschef Martin 
Snickars de risker som överlämnats till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2018

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

__
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BUN § 50/2018

Information om rutin för avstängning i förskolor 
och fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om hur rutinen för avstängning i förskola och fritidshem 
fungerar.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om rutiner vid obetald plats i 
förskola och fritidshem 2017-04-12, §  44/2017. Vid barn- och 
utbildningsnämndens senaste sammanträde 2018-04-25 önskade nämnden 
få mer information om hur rutinerna fungerar.

Vid dagens sammanträde redogör förskolechef Emma Roos Simonsson för 
rutinerna och hur de arbetar utifrån dem.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 44/2017
Rutin vid obetald plats i förskola och fritidshem

___
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BUN § 51/2018 Dnr 2017/401 600

Extra sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 maj 
2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ha ett extra sammanträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 maj 2018, kl. 8:30. 

Ärendebeskrivning
Ordförande Pär Edgren, M, föreslår ett extra sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans med kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 22 maj 2018, kl. 8:30. Ärendet som ska behandlas är 
inrättande av lärcentrum.

Skickas till
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare via Netpublicator

___
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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) Börje Helgesson (L)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)

12


	Protokoll förstasida
	Rapport om ökad tillgänglighet
	Beslut BUN 2018-05-16
Rapport om ökad tillgänglighet

	Förtydligande av beslut om bidrag till fristående grundskolor och förskolor 2017 - Nya Centralskolan i Virserum
	Beslut BUN 2018-05-16
Förtydligande av beslut om bidrag till fristående grundskolor och förskolor 2017 - Nya Centralskolan i Virserum
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av delegationsbeslut

	Beslut BUN 2018-05-16
Anmälan av delegationsbeslut

	Sida 1
	Sida 2


	Meddelande

	Beslut BUN 2018-05-16
Meddelande


	Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2018
	Beslut BUN 2018-05-16
Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2018

	Information om rutin för avstängning i förskolor och fritidshem
	Beslut BUN 2018-05-16
Information om rutin för avstängning i förskolor och fritidshem

	Extra sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-22
	Beslut BUN 2018-05-16
Extra sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-22

	Närvarolista
	Närvarolista BUN 2018-05-16


