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2017/31 290
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musikskola

2018/414 049

§ 106 Bidragsbelopp till enskild verksamhet 
2019

2018/415 605

§ 107 Motion från Rosie Folkesson, Tomas 
Söreling, Micke Lång och Jonny 
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§ 108 Investeringsbudget 2018 - Kemisal på 
Hultsfreds gymnasium

2018/63 041

§ 109 Lokaler för grundsärskola åk 1-6 2018/416 291

§ 110 Uppföljning av verkställighet av barn- 
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2018/420 002

§ 111 Information om elevprognos

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut

§ 113 Meddelande
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BUN § 103/2018 Dnr 2016/86 609

Skolverkets riktade stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elevers 
mottagande och utbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om Skolverkets riktade stöd till verksamhetsutveckling för att 
stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända 
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Ärendebeskrivning
Skolverket har i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser 
i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda 
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att 
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 
Insatserna riktas till huvudmän som tagit emot många nyanlända elever i 
förhållande till kommunens folkmängd. 

Skolverket erbjöd Hultsfreds kommun riktat stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elever. En överenskommelse om 
samverkan tecknades mellan Skolverket och Hultsfreds kommun. Utifrån 
en nulägesanalys prioriterades ett antal problemområden och en åtgärdsplan 
togs fram.

Tilläggsöverenskommelser har sedan tecknats med anledning av 
huvudmannens justeringar av innehållet i åtgärdsplanen.

En slutredovisning på genomförda insatser har nu lämnats till Skolverket. 
Vissa insatser kommer att fortsätta under vårterminen 2019 och 
slutredovisas 2019-06-30.

Vid nämnden redogör utvecklingschef Yvonne Nelson för de genomförda 
insatserna som har redovisats till Skolverket. 

Beslutsunderlag
Slutredovisning av Skolverkets riktade insatser urval 1: 2016-2018
Ekonomisk slutredovisning av riktade insatser för nyanländas lärande
Intyg att uppgifterna i den ekonomiska slutredovisningen är korrekta
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BUN § 104/2018 Dnr 2017/31 290

Förskolor och skolor - Rapport om ny förskola i 
Hultsfreds tätort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten.

Sammanfattning
Rapport om projekteringen av en ny förskola i Hultsfreds tätort. 

Ärendebeskrivning
En projektering för en ny förskola i Hultsfreds tätort pågår. Den ska ha 
plats för 190 barn. 

Vid nämnden presenterar fastighetsingenjör Stefan Fredriksson ett 
skissförslag för en ny förskola. 

___
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BUN § 105/2018 Dnr 2018/414 049

Taxor 2020 - Maxtaxa för förskola och 
fritidshem samt taxa skollokaler och 
musikskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och taxebestämmelser för förskola och fritidshem för budgetår 2020, 
enligt förslaget. Avgiften räknas årligen upp enligt Skolverkets direktiv.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och taxebestämmelser för skollokaler och musikskola budgetår 2020, 
enligt förslaget.

Sammanfattning
Förslag till taxor och taxebestämmelser för förskola och fritidshem 2020. 
Förslag till taxor 2020 för skollokaler och musikskola samt taxe-
bestämmelser för musikskolan.

Ärendebeskrivning
För att få statsbidrag för maxtaxa måste kommuner följa statens direktiv, 
gällande bland annat avgifter. Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för 
kommande bidragsår, senast den förste december varje år. Statsbidraget 
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen.

Inför varje budgetår räknas alla andra taxor upp enligt direktiv från 
ekonomikontoret. Dessa taxor redovisas för respektive nämnd och 
nämnderna har möjlighet att korrigera taxorna om så önskas. Taxorna 
fastställs av kommunfullmäktige i budgetprocessens slutskede. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2018-11-27
Förslag till taxor 2020 – Maxtaxa för förskola och fritidshem samt taxa 
skollokaler och musikskola
Förslag till taxebestämmelser 2020 för barn inskrivna i förskola och 
fritidshem
Förslag till taxebestämmelser musikskolan 2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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BUN § 106/2018 Dnr 2018/415 605

Bidragsbelopp till enskild verksamhet 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2019 enligt förslaget

Sammanfattning
Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev vid en specifik skolenhet 
som drivs av en enskild huvudman. Bidragsbeloppet bestäms per 
kalenderår och baseras på kommunens budget för verksamheten.

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenehet, om den drivs av en enskild huvudman. 
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. 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 
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
Arbetsutskottet § 56/2018
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2018-12-11
Förslag till bidragsbelopp 2019

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller
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BUN § 107/2018 Dnr 2018/349 615

Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, 
Micke Lång och Jonny Bengtsson, samtliga S, 
om att höja standarden på vuxenutbildningen i 
stort
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
motionen för fortsatt utredning om att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort.

Sammanfattning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionsställarna vill därför att 
- det tillförs medel till teknikutveckling såsom nya datorer eller vad 

lärarna efterfrågar.
- Att lärarna på vuxenutbildningen får möjlighet att förkovra sig i nya 

program som kan vara till användning i undervisningen.
- Att det vid alla satsningar som görs på lärare på olika sätt även 

inkluderar lärarna på vuxenutbildningen.
- Att kommunen inom utbildning är i framkant vad det gäller att 

skapa förutsättningar för framtida matchning mot arbetsmarknaden.

Samråd har genomförts 2018-11-12 med motionsställarna och visar att vi 
har uppfattat intentionen med motionen rätt.

Medel till teknikutveckling 
Vuxenutbildningen har behov av fler datorer, iPads, TV-skärmar, 
projektorer, program och appar för att kunna skapa goda förutsättningar i 
undervisningen. 
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Fortbildning för lärare
När ny teknisk utrustning köps in behöver det även kopplas till fortbildning 
för lärarna för att lärarna ska kunna ta del av de nya förutsättningarna på ett 
ändamålsenligt sätt.

Satsningar på lärare
Motionsställarna vill att de statliga satsningarna förstelärare och 
lärarlönelyftet även gäller för vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
på förstelärare omfattar redan vuxenutbildningen. Lärare som är 
legitimerade på vuxenutbildningen har möjlighet att söka 
försteläraruppdrag i Hultsfreds kommun.

Den statliga satsningen på lärarlönelyftet gäller endast grundskola och 
gymnasieskola och inte vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
lärarlönelyftet är styrd av regler genom ansökan av statsbidraget som 
kommunen får från Skolverket.

Matchning mot arbetsmarknaden
Vuxenutbildningen arbetar i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbete 
och integrationsenheten och utvecklingskontoret för att skapa de bästa 
möjligheterna för nya utbildningar och matchning av arbetskraft mot 
arbetsmarknaden. Det sker ett pågående utvecklingsuppdrag med att starta 
nya utbildningar både på Vuxenutbildningen i Hultsfred och på Campus 
Hultsfred inom samverkan Campus Småland. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 205/2018
Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång och Jonny 
Bengtsson, samtliga S, om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-11-30

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 108/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 - Kemisal på 
Hultsfreds gymnasium
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna en ombyggnation och 
inköp av inventarier till en ny kemisal på Hultsfreds gymnasium för en 
kostnad på 1 200 000 kronor. Kostnaderna tas av investeringsbudget 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden begär starttillstånd från kommunstyrelsens 
arbetsutskott för ombyggnation och inköp av inventarier till ny kemisal på 
Hultsfreds gymnasium.  

Sammanfattning
Kemisalen på Hultsfreds gymnasium är i stort behov av renovering. Den 
totala kostnaden för ombyggnation uppgår till 1 600 000 kronor. 1 200 000 
kronor tas av investeringsbudget 2018. 200 000 kronor tas av kommunens 
(ÖSK) energieffektiviseringsbudget. 200 000 kronor tas av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds underhållsbudget.

Ärendebeskrivning
Kemisalen på Hultsfreds gymnasium är i stort behov av att renoveras då 
salen i princip har varit intakt sedan skolan byggdes. Salen används i 
ämnena kemi och biologi på Naturvetenskapsprogrammet samt i 
naturkunskap som är ett kärnämne och läses därför på samtliga nationella 
program och således av många elever. 

Kemisalen är idag dimensionerad för totalt 16 elever. Säkerhetsaspekterna 
och marknadsföringsaspekterna är viktiga faktorer för att en renovering av 
kemilaboratoriet ska äga rum. Kunskapskraven säger att laborationer ska 
utföras, varför behovet av ett renoverat kemilaboratorium är stort. 

Utredning av renoveringsbehov och utformning av ny kemisal har 
genomförts i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
och personal på Hultsfreds gymnasium. 

Förslag till ny kemisal
Förslaget till ny utformning av kemisal är uppbyggt kring säkerhet både för 
att förebygga olyckor samt ha beredskap om något olyckstillbud skulle 
inträffa. 
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- Eleverna ges möjlighet att på ett säkert sätt arbeta tillsammans två och två 
med gott om utrymme vid varje laborationsplats för att undvika kollisioner 
och stötar i samband med hantering av kemikalier och 
laborationsutrustning. 

- Läraren har god uppsikt över eleverna och kan cirkulera bakom varje 
laborationsplats då fria ytor finns.

- Till varje laborationsplats finns en vask och ett dragskåp, vilket innebär 
att eleverna inte behöver förflytta sig i klassrummet bärande på kemikalier 
och laborationsmaterial som till exempel glaskärl. Kollisioner och stötar 
med andra elever minimeras och därmed också risken för spill av mer eller 
mindre hälsoskadliga ämnen samt att tappa glaskärl med mera på golvet. 

- Vid varje laborationsarbetsplats finns en stationär laboratorieutrustning 
och därmed undviks onödiga förflyttningar i klassrummet. Dessutom krävs 
ordning och reda på ett kemilaboratorium för att förebygga olyckor. 

- Bänkytorna är ljusa och lätta att torka av och där eleverna jobbar är det 
rent och snyggt. I den befintlig laborationssalen är ytorna kolsvarta och 
materialet i dem gör att de blir svåra att hålla rena och kemikalier ”fastnar” 
i dem. Det är svårt att avgöra om bänkytorna är rena eller smutsiga. Det är 
viktigt ur säkerhetssynpunkt att ha kontroll på att det inte finns några 
kemikalier kvar på bänkskivorna som eleverna kommer i kontakt med. 

- Nya funktionsdugliga kranar och vaskar är en nödvändighet. De befintliga 
kranarna är tröga samt stril och vattenblandare saknas. Risken för stänk på 
elever och bänkytor är stor då vatten och kemikalier lätt kan stänka upp 
från de ålderdomliga vaskarna.

- Ögonduschar måste vara stationära och med lagom vattentryck och 
temperatur. Nödduschen för helkropp måst ha avlopp för att kunna 
kontrollera att den är funktionsduglig regelbundet. 

ÖSK kommer att genomföra avloppsbyte och ny leddragning av vatten och 
avlopp under sommaren 2019. I samband med avloppsbyte genomförs även 
energieffektivisering genom isolering av ytterväggen i kemisalen och 
angränsande materielrum samt byte av belysning i samtliga rum. På grund 
av avloppsbyte kommer stor del av golvytan att bilas upp för anpassning av 
nya avlopp, vatten och el/data.

Ytskikt byts ut på golv, väggar och tak och akustikplattor monteras i det 
nya innertaket med belysning. Nya dörrar monteras i alla rum.
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För att kunna göra en modern ändamålsenlig kemisal rivs även väggen 
mellan kemisalen och nuvarande materielrum så att kemisalen blir större.

Den totala ombyggnadsytan uppgår till 170 kvadratmeter och kostnaden 
uppgår till 6 500 kronor per kvadratmeter. Den totala kostnaden för 
renovering av kemisal och materielrummen uppgår till 1 100 000 kronor. 

I kostnaderna ingår energieffektivisering genom isolering av yttervägg och 
byte av belysning för 200 000 kronor och tas av kommunens budget (ÖSK) 
för energieffektivisering.

I kostnaderna ingår också avloppsbyte, nya vattenledningar och el för 
200 000 kronor och tas av ÖSK:s underhållsbudget.

Resterande lokalkostnader på 700 000 kronor tas av investeringsbudget 
2018 för skolor.

Nya inventarier till kemisalen i form av bänkar, stolar, högskåp, lådhurtsar, 
dragskåp, diskbänkar, blandare m.m. beräknas uppgå till 500 000 kronor.

De totala kostnaderna för ombyggnad av 170 kvadratmeter för kemisal och 
materielrum uppgår till 1 100 000 kronor samt 500 000 kronor för 
inventarier. 1 200 000 kronor tas av investeringsbudget 2018 för skolor. 
200 000 kronor tas av kommunens (ÖSK) energieffektiviseringsbudget. 
200 000 kronor tas av ÖSK: s underhållsbudget för lokaler.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 58/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-12-03

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

___
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BUN § 109/2018 Dnr 2018/416 291

Lokaler för grundsärskola åk 1-6
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden förordar att permanenta lokaler för 
grundsärskola årkurs 1-6 placeras vid Venhagskolan i Målilla. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att projektering 
av nya lokaler för grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan i Målilla får 
påbörjas 2019 och byggnation 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kostnaden för projekteringen 
som uppskattas till 300 000 konor får tas ur nämndens investeringsbudget 
för 2019. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en genomlysning gällande 
placering av grundsärskola årskurs 1-6. Synpunkter har hämtats från Östra 
Smålands kommunteknikförbund. Utredningen visar att den mest 
ändamålsenliga placeringen av grundsärskola årskurs 1-6 är vid 
Venhagskolan i Målilla. 

Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för permanent byggnation i 
Målilla under 2019 och börja byggnationen under 2020.

Ärendebeskrivning
År 2015 uppmärksammades att det var lokalbrist för grundskolan och 
grundsärskolan på Lindblomskolan, främst utifrån att antalet nyanlända 
elever hade ökat de senaste åren. Från höstterminen 2015 så har 
grundsärskolan även använt gymnasiesärskolans lokaler för att lokalerna 
inte räckte till. Då antalet nyanlända elever ökat på Lindblomskolan så finns 
ingen möjlighet till utökning av lokaler på plats

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16, § 138/2015, att hyra 
en modul för att bedriva utbildning för grundsärskolan årskurs 1–6 under 2 
år. Modulen placerades vid Venhagskolan i Målilla och togs i bruk för 
undervisning från höstterminen 2016. Kostnader för drift, investering och 
markberedning för modulen återsöks från Migrationsverket. 

Den befintliga arbetsgruppen för förskola och skola fick i uppdrag att ta 
fram ett förslag till lösning avseende permanenta lokaler för grundsärskolan 
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med start under vårterminen 2016.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-20, § 41/2016, att 
uppdraget att utreda en permanent lösning för placeringen av grundsärskola 
årskurs 1–6 flyttas till konsulten med uppdrag att genomlysa lokalfrågor på 
lång sikt.

Bedömningen som konsulten redovisade efter utredningen är att det är en 
klok lokalisering att placera grundsärskola åk 1-6 vid Venhagskolan i 
Målilla. Placeringen är mitt i kommunen eftersom upptagningsområdet är 
hela Hultsfreds kommun. Konsulten förordar att ersätta modulen med 
permanenta lokaler vid Venhagskolan i Målilla.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens genomlysning finns det två 
alternativ för placering av grundsärskola åk 1-6 i kommunen.

Alternativ ett är Lindblomskolan där grundsärskolan fanns fram till och med 
läsåret 2015/2016. Det andra alternativet är nuvarande placering vid 
Venhagskolan i Målilla.

Placeringsalternativ 1: Lindblomskolan, Hultsfred
Fördelar med placering vid Lindblomskolan är att en stor del av kommunens 
elever i årskurs 1-6 går på Lindblomskolan vilket skulle kunna innebära 
minskade skolskjutskostnader och kortare skolväg för fler elever på 
grundsärskolan. Upptagningsområdet är hela kommunen vilket innebär att 
det kommer att finnas elever som har en längre skolväg om grundsärskolan 
placeras på Lindblomskolan.

Elevantal i åk 1-6 på de olika skolorna 2018-12-07

Skola Antal elever åk 1-6 Andel elever åk 1-6
Lindblomskolan 457 47%
Silverdalens skola 58 6%
Vena skola 54 6%
Venhagskolan 123 13%
Emådalskolan 101 10%
Järnforsens skola 37 4%
Nya Centralskolan 
Prolympia 139 14%

Totalt: 969 100%

Nackdelar med placering vid Lindblomskolan är fortfarande samma som när 

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-12

3(5)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

särskolan flyttades till Venhagskolan i Målilla 2016. Det råder fortfarande 
lokalbrist vid Lindblomskolan och skolan har två moduler inhyrda för att 
klara av lokalbehovet. Lindblomskolan har inte ändamålsenliga lokaler för 
grundsärskola åk 1-6 och det saknas utrymme för att bygga permanenta 
lokaler. 

Utemiljön är heller inte ändamålsenlig för de elever på grundsärskolan som 
har behov av anpassad utemiljö. På Lindblomskolan är det många elever ute 
på rast samtidigt vilket gör att det inte finns möjlighet att anpassa utemiljön 
för elever med behov av det.

Placeringsalternativ 2: Venhagskolan, Målilla
Barn- och utbildningsförvaltningens genomlysning visar på samma fördel 
med placering av grundsärskolan åk 1-6 i Målilla som konsulten redovisade 
2016, att placeringen i Målilla är mitt i kommunen med hänseende till alla 
kommunens elever. Det innebär att alla elever på grundsärskolan åk 1-6 kan 
få en rimlig restid till och från grundsärskolan oavsett var i kommunen 
eleven bor.

En nackdel är att skolskjutskostnaderna skulle kunna bli större och fler som 
måste åka om antalet elever är fler från Hultsfred, Vena och Silverdalen än 
från Målilla, Mörlunda, Järnforsen och Virserum. Samma konsekvens blir 
det för vårdnadshavare som ska hämta och lämna sitt barn på fritidshemmet.

Utemiljön vid Venhagskolan är delvis redan anpassad för elever med 
funktionshinder. Kommunen gjorde en satsning på ny utemiljö vid 
Venhagskolan när modulen till grundsärskolan hyrdes 2016. Det finns 
dessutom större ytor vid Venhagskolan både för utemiljö och för att bygga 
permanenta lokaler. 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15, § 14/2048, gav barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att beställa en ändring av 
detaljplan vid Venhagskolan och Venhaga förskola i Målilla. Kostnaden tas 
ur befintlig budget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-14, § 55/2018, att förslag 
till detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 14:28, Hultsfreds 
kommun, får upprättas. Planavtal med tidplan ska upprättas av 
utvecklingsavdelningen innan detaljplanen påbörjas.

Kommunkarta med upptagningsområden
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Venhagskolan har betydligt färre antal elever än Lindblomskolan vilket 
innebär en lugnare utemiljö för de elever som har behov av det.

Det finns gott om utrymme vid Venhagskolan för att bygga permanenta 
lokaler. De kan byggas i anslutning till befintliga byggnader för att kunna 
integrera grundsärskolan i grundskolans verksamheter. På så sätt skapas 
ändamålsenliga lokaler som uppfyller läroplanens intentioner. Det finns 
också gott om utrymme för att skapa en ändamålsenlig utemiljö för 
eleverna.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har gjort en utredning på 
parkeringsbehov för personal och föräldrar samt över behovet av 
avlämningsplatser för taxibilar. En plan finns framtagen för att ha 
välfungerande avlämningsplatser för eleverna. Vissa anpassningar har redan 
gjort vid Venhagskolan eftersom grundsärskolan åk 1-6 är placerad vid 
skolan redan idag.

Slutsats
Barn- och utbildningsförvaltningens genomlysning tillsammans med Östra 
Smålands kommunteknikförbunds synpunkter och utredning på detaljplanen 
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visar på att den mest ändamålsenliga placeringen av grundsärskola åk 1-6 är 
vid Venhagskolan i Målilla. 

Förutsättningarna är goda för att bygga permanenta lokaler i anslutning till 
befintliga skolbyggnader. Förutsättningarna för att skapa en ändamålsenlig 
utemiljö är också goda vid Venhagskolan i Målilla.

De pedagogiska möjligheterna uppfylls genom att det finns förutsättningar 
för att integrera grundsärskola och grundskola utifrån varje elevs behov. En 
elev i grundsärskola kan läsa efter grundskolans läroplan i de ämnen som 
det passar elevens kunskaper och förmågor bättre.

Det finns 40 miljoner kronor för byggnation avsatt i budet 2020. I den 
budgeten ingår även nytt kök och matsal på Venhagskolan. En projektering 
bör genomföras under 2019. Kostnaden för projekteringen uppskattas till 
300 000 kronor och kan tas ur barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för 2019.  

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 60/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-12-07

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 110/2018 Dnr 2018/420 002

Uppföljning av verkställighet av barn- och 
utbildningsnämndens beslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.

Sammanfattning
En sammanställning har gjorts på de av barn- och utbildningsnämndens 
beslut som behöver följas upp. Barn- och utbildningsnämnden får genom 
sammanställningen del av hur besluten har verkställts.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning 2018 så ska 
nämnden ha en uppföljning av verkställigheten av nämndens beslut. 

Ärenden beslutade av barn- och utbildningsnämnden och som behöver 
följas upp: 

Arbetskläder till förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och 
idrottslärare 2016-11-16, § 111/2016
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att äska medel från 
kommunfullmäktige till arbetskläder. Beslutet omfattar arbetskläder för 
förskollärare och barnskötare i förskolan, lärare i fritidshemmet/ 
fritidspedagoger och lärare som huvudsakligen har idrott i sin undervisning. 
Arbetskläderna är för de medarbetare som är tillsvidareanställda och som är 
i tjänst större delen av året (minst 6 månader) samt terminsansanställda 
vikarier som arbetat minst 75 % under 6 månader och som planerar att 
arbeta kommande termin ska få möjlighet att beställa arbetskläder. 
Kostnad för förslaget beräknas till 97 000 kr/år. Införandet av arbetskläder 
görs efter beslut om medel från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 83/2017, att godkänna 
förslag till driftbudget för år 2018 och plan 2019–2020.  
Arbetskläder till förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger och 
idrottslärare, 107 tkr inlagt i driftbudget, fanns med som remitterat ärende. 
Uppföljning: Upphandling och avtal är klart. Provning och 
beställningar av kläder pågår. 

Närvarokontroll på IM-programmet 2017-01-25, § 8/2017
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hultsfreds gymnasium ska ha en 
digital närvarokontroll på IM-programmet med omedelbar verkan. En 
uppföljning med statistik ska redovisas vid nämndens sammanträde i 
februari 2017. Statistiken redovisades 2017-03-15, § 31/2017. 
Uppföljning: Digitalnärvarokontroll är införd 2017 men fungerar inte 
fullt ut. 

Åtgärdsplan för egenkontroll 2017-03-15, § 24/2017
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka åtgärdsplanen till miljö- 
och byggnadsnämnden som svar på hur man har för avsikt att arbeta med 
egenkontrollen i kommunens samtliga skolor och förskolor samt hur det 
organisatoriska ansvaret för frågan om egenkontroll ska se ut.
Uppföljning: Egenkontrollen är redovisad för miljö- och 
byggnadsnämnden och de har godkänt den. 

Sammanställning av risker överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2017 2017-11-15, § 
118/2017
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att åtgärda dålig belysning i sal 
A10 på Hultsfreds gymnasium. Kostnaden på ca 5 000 kronor tas på 
investeringsbudget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att investera i 
pott-tvätt vid Venhaga och Furuängens förskolor. Kostnad för 6 styck á 
10 000 kronor tas på investeringsbudget. 
Uppföljning: Åtgärderna klara. 

Skrivelse från elevrådet på Albäcksskolan om busstransporter 2017-
11-15, § 119/2017
Barn- och utbildningsnämnden godkänner skolskjutshandläggare Ulrika 
Stolts förslag till svar och lämnar det till Albäcksskolans elevråd. En 
uppföljning om hur transporterna fungerar ska lämnas till nämnden i april 
2018.
Uppföljning: Uppföljning om hur transporterna fungerar har inte 
lämnats till nämnden. Skolskjutsarna har fungerat bra. Inga andra 
signaler har kommit in. Frågor om skolskjutsar har tagits med i 
enkäten till elever och vårdnadshavare. 

Motion från Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S, om utökad 
barnomsorg på kvällar och helger 2017-11-15, § 124/2017
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
motionen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i projektet att bygga 
en ny förskola ta med planeringen att förbereda för att kunna ha en utökad 
omsorg på kvällar, nätter och helger. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att en utredning görs av behovet av nattomsorg genom kommande 
föräldraenkät som genomförs under våren 2018. Finansiering av tjänster 
äskas i budget när ny förskola planeras. 
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Kommunfullmäktige 2018-02-05, § 13/2018 beslutade att anse motionen 
besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens beslut till yttrande om 
att i samband med planeringen av en ny förskola förbereda för att kunna ha 
en utökad omsorg på kvällar, nätter och helger. 
Uppföljning: Omsorg på kvällar och helger planeras till förskolan på 
Vårvivan 1 istället. En föräldraenkät planeras.

Sammanställning av risker överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden samt till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund efter arbetsmiljöronder 2017 2017-12-13, § 
137/2017
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att belysning får installeras vid 
Järnforsens skola till ett belopp á ca 46 000 kronor. Pengarna tas från 
Investeringsbudgeten. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
ljudisolering får anskaffas till Furuängens förskola á ca 30 000 kronor. 
Pengarna tas från Investeringsbudgeten. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att belysning byts på Stålhagens förskola till ett belopp á ca 33 000 
kronor. Pengarna tas från Investeringsbudgeten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nytt staket får byggas vid 
Stålhagens förskola á ca 22 500 kronor. Pengarna tas från 
Investeringsbudgeten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ljudisolering får anskaffas till 
Stålhagens förskola á ca 5 650 kronor. Pengarna tas från 
Investeringsbudgeten. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
montering av glaslucka i entrén vid Hultsfreds gymnasium får göras á ca 
26 300 kronor. Pengarna tas från Investeringsbudgeten.

Övriga punkter på Östra Smålands Kommunalteknikförbunds lista med 
risker i arbetsmiljön tas med i samband med förskolornas och skolornas 
arbetsmiljöronder 2018 där representant från Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund deltar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kemisalen på Albäcksskolan 
renoveras för en kostnad på ca 60 000 kronor. Pengarna tas från 
Investeringsbudgeten.

Barn- och utbildningsnämnden ger biträdande barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att återkoppla till förskolor och skolor med 
planerade eller genomförda åtgärder för de risker i arbetsmiljön som är 
överlämnade till barn- och utbildningsnämnden. 

Uppföljning: Samtliga åtgärder är klara utom kemisal på 
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Albäcksskolan där renovering är på gång.  

Investeringsbudget 2018 - Lärmiljöer Albäcksskolan 2018-03-14, § 
22/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa inventarier till 
Albäcksskolan för en kostnad av 3 133 500 kronor. Kostnaden tas av 
investeringsbudget för 2018. Då investeringen överstiger 1 000 000 kronor 
så begär barn- och utbildningsnämnden starttillstånd från 
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2018-03-27, § 
65/2018, starttillstånd för att köpa inventarier till Albäcksskolan.
Inventarier är inköpt till Albäcksskolan.

Investeringsbudget 2018 – Järnforsens skola 2018-03-14, § 23/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 500 000 kronor till inventarier, 
ytskikt och lekplatsutrustning till Järnforsens skola. Kostnaderna tas av 
investeringsbudget 2018.
Uppföljning: Åtgärder klara. 

Digitala system för hantering av ansökan, köhantering och vistelsetid i 
förskola och fritidshem 2018-03-14, § 29/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in ett digitalt system för 
ansökan och köhantering till förskola och fritidshem. Kostnaderna tas inom 
befintlig budget.
Uppföljning: Det är delvis verkställt. Inköp av digitala system för 
hantering av ansökan och köhantering i förskola och fritidshem är 
beställt men IST kan inte leverera förrän augusti 2019. Registrering av 
vistelsetid och iPads är inte beställt än men är på gång inom fritids och 
under planering i förskolan.

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar och helger samt inom 
förskolan 2018-04-25, § 36/2018
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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 84/2018, att en utökning med 
en förskoleverksamhet med två avdelningar får göras enligt förslaget. 
Kostnaden för 2018 uppgår till 1 741 250 kronor och får belasta årets 
resultat.
Uppföljning: Renovering pågår på Vårvivan 1 och planeras att vara 
klar i januari 2019. Rekrytering pågår. 
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Hantering av stiftelsen Skolsamfonden 2018-04-25, § 37/2018
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.
Uppföljning: Ekonomikontoret har inte sökt upplösning för fonderna 
än. 

Investeringsbudget 2018 – aktivitetsyta vid Vena skola 2018-08-29, § 
67/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att investera 150 000 kronor för att 
skapa en aktivitetsyta vid Vena skola under förutsättning att sökta bidrag 
erhålls. Kostnaden tas av investeringsbudget 2018.
Uppföljning: Klart för start av bygge.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-11-27

___
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BUN § 111/2018

Information om elevprognos
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om elevprognosen 
för Hultsfreds kommun fem år framåt.

___
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BUN § 112/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-12-03 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-12-03

Rektor Aina Kalle – 2018-12-03
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Charlotte Söderling – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-12-03
Punkt 11.1 anställning, 3 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 1 st
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Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 3 st
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan, 1 st
Punkt 7.9 Beslut om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen 
eller ämnesområden, 1 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-12-03
Punkt 11.1 Anställning, 3 st
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-12-03
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 3 st
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 2 st
Punkt 1.8 Fastställa läsårstider samt arbetsår, 2 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-12-03
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 4 st 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-12-03
Rapport delegationsbeslut 2018-12-03

___
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BUN § 113/2018

Meddelande
1. Skolinspektionen

Riktad tillsyn avseende erbjudande av förskoleplats.

2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär
18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom 
förvaltningsbesvär. 
18:47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 
2018.

3. Kulturrådet
Beslut: Fördelning av statsbidrag enligt Regeringens uppdrag till Statens 
kulturråd om läsfrämjande insatser i förskolan. Hultsfreds kommun 
beviljas 50 046 kronor.

4. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom: Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande skolskjuts. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

5. Kommunfullmäktige
2018-11-19, § 141/2018: Attraktiv arbetsgivare – 
kompetensförsörjningsplan
2018-11-19, § 144/2018: Mål och budget 2019 – driftbudget samt mål 
och nyckeltal (ny mandatperiod)
2018-11-19, § 145/2018: Mål och budget 2019 – Investeringsbudget (ny 
mandatperiod)
2018-11-19, § 146/2018: Mål och budget 2019 – taxor (ny mandatperiod) 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen
Slutrapport och begäran om slutlig utbetalning. Projekt: Ljuddämpning 
inomhus Albäcksskolan. 

___
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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)

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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