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Ärendelista 2018-09-19

Val av protokolljusterare

§ 73 Utomståendes närvaro vid 
sammanträdet

§ 74 Sjukfrånvaro för perioden januari - juni 
2018

2018/320 026

§ 75 Rapport om tjänstesituationen 2018/339 609

§ 76 Investeringsbudget 2018 - Redovisning 
av projektplan för industritekniska 
programmet

2018/63 041

§ 77 Uppföljning av det kommunala 
aktivitetsansvaret

2018/324 609

§ 78 Målsättningar för Ung företagsamhet 2017/429 612

§ 79 Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2018

2018/326 612

§ 80 Utökning av förskola i Virserum 2018/313 290

§ 81 Prioriterade områden för att förbättra 
den psykiska hälsan

2018/315 019

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

2018/128 026

§ 83 Betygsstatistik vårterminen 2018 2018/325 609

§ 84 Anmälan av delegationsbeslut

§ 85 Meddelande

§ 86 Återrapportering från 
verksamhetsbesök den 19 september 
2018
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§ 87 Avsiktsförklaring campus i Småland 
2030

2018/337 615

§ 88 Förskolor och skolor - Beslut att 
projektera för en ny förskola i 
Hultsfreds tätort

2017/31 290

Närvarolista
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BUN § 73/2018

Utomståendes närvaro vid sammanträdet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Anna-Karin Hesselgård, 
skoladministratör, deltar vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Anna-Karin Hesselgård, skoladministratör, sitter med vid sammanträdet för 
att kunna ersätta som nämndsekreterare vid behov. 

___
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BUN § 74/2018 Dnr 2018/320 026

Sjukfrånvaro för perioden januari - juni 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för nämndens verksamheter första 
halvåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten ska nämnden ha en redovisning av sjukskrivningsstatistiken 
två gånger om året. 

HR-konsult Sandra Örmander har sammanställt sjukskrivningsstatistiken 
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen 
avser januari - juni 2018.

Beslutsunderlag
Presentation av sjukskrivningsstatistiken för första halvåret 2018

___
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BUN § 75/2018 Dnr 2018/339 609

Rapport om tjänstesituationen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Rapport om tjänstesituationen inom förskola och skola höstterminen 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så ska nämnden ha en redovisning av tjänstesituationen 
i september. 

Vid dagens sammanträde redogör HR-konsult Sandra Örmander för 
tjänstesituationen höstterminen 2018. Uppföljningen avser medarbetare 
med legitimation i minst ett ämne. 

___
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BUN § 76/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Redovisning av 
projektplan för industritekniska programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Inför uppstart av det industritekniska programmet vid Hultsfreds 
gymnasium vill barn- och utbildningsnämnden ha en redovisning av en 
projektplan.

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 till exempel 3D-printer för att skriva 
ut detaljer i metall och 3D-scanner för att modernisera 
gymnasieprogrammet. 

Lokalerna på industritekniska programmet var i stort behov av renovering 
för att motsvara ett modernt industritekniskt program.

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-25, § 43/2018, 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. 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20, § 52/2018, beslutade att skjuta 
ärendet till september 2018. 

Vid dagens sammanträde presenterar rektor Andreas Ekberg och 
näringslivsstrateg Michael Leijonhud en projektplan för 
industriprogrammet. Projektplanen är för samarbete mellan 
industriprogrammet, introduktionsprogrammet, vuxenutbildningen, 
yrkeshögskolan och additivt center.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 43/2018
Projektplan för industritekniska programmet 2018-09-10

___
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BUN § 77/2018 Dnr 2018/324 609

Uppföljning av det kommunala 
aktivitetsansvaret
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så ska nämnden ha en uppföljning av det kommunala 
aktivitetsansvaret i september. Rapporten skickas med i handlingarna till 
nämnden och en analys lämnas på nämnden. 

En kommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

En ny organisation av det kommunala aktivitetsansvaret beslutades av 
barn- och utbildningsnämnden 2017-11-15, § 120/2017. 

Vid dagens sammanträde redovisar rektor Elisabeth Kling för 
rapporteringen och en analys av läget. 

Beslutsunderlag
Rapport från registret för det kommunala aktivitetsansvaret 2018-09-10

___
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BUN § 78/2018 Dnr 2017/429 612

Målsättningar för Ung företagsamhet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Återrapportering om UF-företagande.

Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet jobbar med UF-företagande på gymnasiet samt med 
entreprenöriellt lärande och arbetssätt på grundskolan. De har ett samarbete 
med Hultsfreds kommun som gör det möjligt för dem att komma ut till 
kommunens skolor och erbjuda kompetensutveckling, workshops och 
inspiration för lärarna helt kostnadsfritt.

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-06, § 93/2017, 
deltog rektor Mikael Petterson. Han redovisade den positiva utvecklingen 
av UF-företagande på Hultsfreds gymnasium. Han framför även att det som 
krävs för att hålla i med UF-företagande är bland annat ett politiskt beslut 
om hur Hultsfreds kommun vill arbeta långsiktigt med UF. Det behövs 
också fortsatt utbildning och inspiration av personal, ekonomi och morot 
för personal. Arbetsutskottet tog emot informationen. En återrapportering 
av UF-företagande med ett urval av företag skulle presenteras för nämnden 
i juni 2018. 

Vid dagens sammanträde lämnar barn- och utbildningschef Martin Snickars 
en återrapportering om UF-företagande. Det behövs samordning kring 
arbetet. Antalet UF-företag minskar i år jämfört med året innan. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 93/2017

___
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BUN § 79/2018 Dnr 2018/326 612

Redovisning av gymnasievalet inför 
höstterminen 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av gymnasievalet 2018

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så vill nämnden ha en redovisning av gymnasievalet i 
september. 

Vid nämndens sammanträde redovisar antagningssekreterare Hanna Waern 
Andersson samt studie- och yrkesvägledare Carolina Olsson för 
gymnasievalet inför höstterminen 2018. 

Carolina Olsson redovisar enkäten till elever i årskurs 9 inom kommunen. 
Vad är positivt/negativt med Hultsfreds gymnasium?

Hanna Waern Andersson redovisar antagningen till gymnasiet  
höstterminen 2018. 

Beslutsunderlag
Presentation av enkät till elever i årskurs 9

___
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BUN § 80/2018 Dnr 2018/313 290

Utökning av förskola i Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en 
utökning vid Evahagens förskola i Virserum med två avdelningar får göras 
enligt förslaget. Engångskostnader uppgår till 590 000 kronor. Kostnader 
för modulhyra uppgår till 605 000 kronor per år. Kostnader för personal 
uppgår till 3 225 000 kronor per år.  

Sammanfattning
Kön till förskolan i Virserum har ökat under 2017 och 2018 och antalet 
förskoleplatser kommer inte att räcka till. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning genom att hyra en 
modul med två avdelningar som placeras vid Evahagens förskola i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Evahagens förskola i Virserum har sedan öppningen av nya förskolan i 
mars 2017 haft kö. Den nya förskolan har gett nya pedagogiska möjligheter 
som förskolechefen tillsammans med personalen har utvecklat sedan starten 
av nya Evahagen. 

Trots att den nya förskolan har möjlighet att ta emot fler barn än den gamla 
har kön till förskolan ökat under 2017 och 2018. Förskolan har ökat från 
fyra till fem avdelningar under våren 2018 men antalet platser räcker ändå 
inte till.

Evahagens förskola kommer att vara full i början av oktober och i dagsläget 
är det 47 barn i kö. Kön kommer troligtvis att öka under vintern och risken 
är stor att de vårdnadshavare som ska förvärvsarbeta inte kommer att kunna 
erbjudas plats. 

Förvaltningsledningen har i samverkan med förskolecheferna analyserat 
kösituationen och förslag till lösning är att utöka Evahagens förskola med 
två avdelningar i en modul i nära anslutning till befintliga förskolan. 

Genom att placera modulen vid Evahagens förskola kan besparingar och 
samordningsvinster göras. 
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Utemiljön, kök och matsal kommer att vara gemensam för samtliga 
avdelningar. Även personalrum, konferensrum och vissa gemensamma 
utrymmen kommer att användas gemensamt. 

Kostnaderna för markarbete kommer att bli billigare eftersom en hel del är 
förberett sedan tidigare. Vatten och avlopp finns redan framdraget till 
platsen där modulen ska placeras.

Kostnadsberäkning för utökning med en modul med två avdelningar vid 
Evahagens förskola i Virserum:

Kostnader  
Markberedning 150 000 kr
El, nätverk, brandlarm, brandsläckare 100 000 kr
Vatten och avlopp framdraget 0 kr
Modulhyra 605 000 kr
bygglov 20 000 kr
staket 20 000 kr
inventarier 300 000 kr
personal 6 tjänster 3 024 000 kr
utökning lokalvård, kost, vaktmästeri 201 000 kr
Totalt: 4 420 000 kr

Engångskostnader bestående av markberedning, el, nätverk, bygglov, staket 
och inventarier uppgår till en kostnad av 590 000 kronor. 
Personalkostnader uppgår till 3 225 000 kronor per år och hyra av modul 
uppgår till 605 000 kronor per år med ett avtal på tre år.

Tidigare beslut om utökningar i 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.

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.
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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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 84/2018 att utöka med två 
avdelningar i Hultsfred genom att hyra lokaler och utöka med 6 tjänster till de nya 
avdelningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Sickars 2018-09-07
Arbetsutskottet § 45/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 81/2018 Dnr 2018/315 019

Prioriterade områden för att förbättra den 
psykiska hälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förbättra den psykiska hälsan 
hos invånarna i Hultsfreds kommun genom att prioritera följande tre 
områden:

- Utbildning för att förebygga att färre invånare begår självmord
- Utbildningsinsatser för att minska våld i nära relation
- Fokus på att användandet av alkohol och droger ska minska 

framförallt hos ungdomar 

Sammanfattning
En revidering av kommunens folkhälsoplan pågår och inom ramen för 
kommunens folkhälsoarbete har socialnämnden tillsammans med barn och 
utbildningsnämnden diskuterat prioriterade områden då det gäller psykisk 
hälsa.
På de gemensamma utvärderingsdagarna var även representanter från 
kultur och fritid inbjudna för att delta i arbetet med att ta fram prioriterade 
områden.

Utifrån diskussioner på dessa dagar föreslår socialförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen att en 
gemensam plan med prioriterade områden gällande psykisk hälsa tas fram.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att revidera befintlig folkhälsoplan. 
Förvaltningarna kan konstatera att det finns många områden som behöver 
prioriteras.
På utvärderingsdagarna i mars månad 2018 som barn- och 
utbildningsnämnden har tillsammans med socialnämnden var det 
gemensamma temat i år psykisk hälsa.

Utifrån det arbete som då genomfördes fick förvaltningscheferna i uppdrag 
att utifrån dokumentationen från dagen ta fram ett förslag på prioriterade 
insatser bilaga 1, för att förbättra den psykiska hälsan för invånarna i 
Hultsfreds kommun.

De områden som var tydligt i alla gruppdiskussioner var
- Suicidprevention
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- Våld i nära relationer
- Alkohol och droger

Hultsfreds kommun har i jämförelse med övriga i länet ett högt tal gällande 
självmord utifrån procent av befolkningen. Kalmar län har i jämförelse med 
övriga Sverige ett högt antal självmord per år. Många i organisationen 
påverkas när det sker ett självmord och frågan som alltid ställs är om vi 
kunde gjort mer. Förvaltningarnas förslag är därför att utbilda instruktörer i 
kommunen då det gäller förebyggande arbete. Instruktörer som därefter 
utbildar medarbetare i kommunen.

Våld i nära relation är ett område som ökat mycket i kommunen. 
Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med utbildningsinsatser främst 
inom individ och familjeomsorgen. Detta arbete behöver kompletteras med 
medarbetare från övriga förvaltningar. 

Då det gäller alkohol och droger måste vi tillsammans ha ett fokus för att
minska användandet främst bland våra ungdomar men även då det gäller 
invånare i stort. En plan för fortsatt förebyggande arbete tas fram av 
förvaltningarna gemensamt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars, Ann-Gret Sillén och Peter Adolfsson 
2018-06-04
Arbetsutskottet § 47/2018

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Socialnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen

___
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BUN § 82/2018 Dnr 2018/128 026

Sammanställning av risker i arbetsmiljön 
överlämnade till barn- och utbildningsnämnden 
efter arbetsmiljöronder 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnade 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 barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-05-16, § 49/2018 
redovisade barn- och utbildningschef Martin Snickars de risker som 
överlämnats till barn- och utbildningsnämnden. Martin Snickars fick i 
uppdrag att återkomma med de punkter som kräver nämndens beslut. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-10, § 44/2018 lämnade 
skolintendent Magdalena Fransson en lägesrapport om vidtagna åtgärder. 
En del åtgärder är klara och några är på gång. I dagsläget är det inget som 
kräver nämndens beslut. Arbetsutskottet tog emot informationen och förde 
den vidare till barn- och utbildningsnämnden. 

Vid dagens sammanträde redovisar Martin Snickars sammanställningen av 
risker och vilka åtgärder som är gjorde eller som är på gång. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 44/2018
Sammanställning av risker och åtgärder 2018-09-19
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BUN § 83/2018 Dnr 2018/325 609

Betygsstatistik vårterminen 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av betygsstatistiken för vårterminen 2018

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så ska nämnden ha en rapport om betygsstatistiken 
efter varje höst- och vårtermin. En analys ska presenteras på nämnden. 

Controller Anncharlott Franzon har tagit fram betygsstatistik för 
vårterminen 2018. Vid nämnden redogör barn- och utbildningschef Martin 
Snickars för betygsstatistiken samt en analys av resultaten.

Beslutsunderlag
Betygsstatistik vårterminen 2018

___

18



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-19

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 84/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-09-10 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-09-10

Rektor Andreas Ekberg – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Anna Källåker – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 14 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 12 st

Rektor Charlotte Söderling – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-09-10
Pkt Anställning, 7 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 12 st

Antagningssekreterare Hanna Waern-Andersson – 2018-09-10
Pkt 9.3 Yttrande gymnasiegång i annan kommun, 22 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-09-10
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
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Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 3 st
Pkt 4.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obetald fordring, 1 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 2 st
Pkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 11 st
Pkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 2 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 4 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-09-10
Pkt 1.2 Avtal, 2 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 6 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-09-10
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st
Pkt 11.1 Anställning, 17 st

Rektor Mikael Pettersson – 2018-09-10
Pkt 11.1 Anställning, 5 st

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren – 2018-09-10
Pkt 1.1 Brådskande ärende, 6 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2018-09-10
Pkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 19 st

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-10
Rapport delegationsbeslut 2018-09-10

___
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BUN § 85/2018

Meddelande

1. Skolverket
Beslut: Statsbidrag för lärcentrum för 20118. Skolverket beslutar avslå 
ansökan. 

2. Skolinspektionen
Beslut med anledning av anmälan mot Hultsfreds kommun. 
Skolinspektionen avstår från att ingripa och därmed avslutas ärendet. 
Beslut att överlämna anmälan till Hultsfreds kommuns 
klagomålshantering. Anmälan att elev inte har fått någon skolplacering. 

3. Transportstyrelsen
Tillsyn över förarprövning vid Hultsfreds gymnasium.

4. Barn- och utbildningsförvaltningen
Redovisning av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 2017/2018

___
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BUN § 86/2018

Återrapportering från verksamhetsbesök den 
19 september 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten.

Sammanfattning
Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken 2018-09-19. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 19 
september 2018. Enligt barn- och utbildningsnämnden plan för uppföljning 
av verksamheten 2018 så är det Lindblomskolan, Albäcksskolan, 
Hultsfreds gymnasium och Hultsfreds vuxenutbildning som ska besökas på 
höstterminen. Nämnden har tidigare beslutat att besöka Nya Centralskolan i 
Virserum både på vårtermin samt hösttermin. 

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

Arbetsutskottet 2018-09-10, § 48/2018, beslutade att genomföra 
verksamhetsbesök den 19 september 2018 enligt det föreslagna 
besöksschemat. Fokusfråga ska vara: Presentation av enhetens resultat samt 
hur enheten kommer att arbeta framåt utifrån resultaten.

Rektorerna 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 genomfört enligt följande: 

Nya Centralskolan i Virserum
Christel Rüdiger Karlsson

Lindblomskolan
Åsa Landberg
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Albäcksskolan
Kjell Mellberg
Börje Helgesson

Hultsfreds gymnasium inkl. gymnasiesärskolan
Göran Gustafsson
Rickard Wästerlund
 
Hultsfreds lärcenter
Mikael Lång

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 48/2018

___
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BUN § 87/2018 Dnr 2018/337 615

Avsiktsförklaring campus i Småland 2030
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att Hultsfreds kommun 
skriver på en avsiktsförklaring om samverkansfinansiering genom ett 
utvecklingsprojekt av högre utbildning kallat ”Campus i Småland 2030”. 
Parter är Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunfullmäktige för 
projektet under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 med 333 000 kronor/år. 

Sammanfattning
Sedan 1996 driver Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner lokala 
Campus i syfte att erbjuda invånarna i norra Kalmar län möjligheten till 
universitets- och högskoleutbildningar på sina hemorter. 

Ett förslag på en avsiktsförklaring är framtagen. Syftet och avsikten är att 
kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred avser att finansiera ett 
gemensamt projekt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

Projektet har som övergripande mål att avtala om start av:
 15 nya utbildningsprogram (900 årsstudieplatser)
 15 fristående kurser (900 platser)
 15 nya FoU-projekt (Forskning och Utveckling) 
 15 nya YH-utbildningar (225 platser) 

Ärendebeskrivning

Campus i Småland
Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner har genom lokala campus 
samarbetat i olika former och omfattning i mer än 20 år. Arbetethar handlat 
om kompetensförsörjning i kommunerna. 2014 genomfördes en förstudie 
tillsammans med de tre kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län. 
Syftet var att finna en ny gemensam övergripande metod/modell för 
kompetensförsörjning på eftergymnasial nivå i regionen. 

Förstudien resulterade i ett nytt projekt ”Universitets- och 
högskoleutveckling i Norra Kalmar län” som finansierades av kommun och 
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region.  Det nya projektet startade i januari 2015.Projektet byggde på en 
skriftlig överenskommelse mellan de tre kommunerna för den kommande 3 
+ 3 års perioden. 

Målet med projektperioden var att implementera och etablera en utvecklad 
samverkansmodell mellan kommunerna. Den ska bidra till ett fördjupat och 
nytt arbetssätt som ger kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat 
samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. 

Campus i Småland 2030

Ett förslag på en avsiktsförklaring är framtagen. Syftet och avsikten är att 
kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred avser att finansiera ett 
gemensamt projekt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

Det övergripande målet med projektet är att avtala: 
 15 nya utbildningsprogram (900 årsstudieplatser)
 15 fristående kurser (900 platser)
 15 nya FoU-projekt (Forskning och Utveckling) 
 15 nya YH-utbildningar (225 platser) 

Finansieringen för respektive kommun fördelas enligt följande: 
Hultsfreds kommun                  833 000 kronor per år under tre år
Vimmerby kommun                 833 000 kronor per år under tre år
Västerviks kommun              2 000 000 kronor per år under tre år. 

Den totala summan för Hultsfreds kommun under tre år är 2 499 000 
kronor. Det finns sedan tidigare 500 000 kronor per år i budget varför 
333 000 kronor behöver tillföras i budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-09-18
Projektbeskrivning Campus i Småland 2030
Förslag till avsiktsförklaring om samverkansfinansiering, Campus i 
Småland 2030

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 88/2018 Dnr 2017/31 290

Extra ärende -  Förskolor och skolor - Beslut att 
projektera för en ny förskola i Hultsfreds tätort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att det tidigare beslutet ändras till 
att projektera för en ny förskola med plats för 190 barn. 

Sammanfattning
Den nya förskolan i Hultsfreds tätort ska projekteras för 190 barn. När den 
nya förskolan är klar ska avveckling av 7 avdelningar vid Stålhagens 
förskola göras samt hela Oredans förskola.

Ärendebeskrivning
En projektering för en ny förskola i Hultsfreds tätort pågår. Barn- och 
utbildningsnämnden  beslutade 2018-04-25, § 42/2018, att föreslå att det 
projekteras för en ny förskola med plats för 250 barn. 

Projektgruppen har nu kommit fram till att antalet platser bör vara 190. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Sickars 2018-09-19
Barn- och utbildningsnämnden § 42/2018

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

___
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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) Börje Helgesson (L)

3 Mikael Lång (S) 

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD) Christian Nytorpet (KD)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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