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2019-02-13

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2019-02-13

Val av protokolljusterare

§ 1 Val av ledamöter och ersättare till 
barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2019–2022 

2019/6 109

§ 2 Val av representant till Lokala 
hälsorådet 2019–2022

2019/7 600

§ 3 Val av representant till 
samverkansrådet för 
gymnasieutbildningar 2019–2022

2019/8 600

§ 4 Val av representanter till programråd 
för Hultsfreds gymnasium och 
Hultsfreds vuxenutbildning 2019–2022

2019/9 600

§ 5 Nominering av representanter till 
styrgruppen för Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken, LUPP 2019–2022

2019/10 600

§ 6 Skolchef för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter

2018/442 022

§ 7 Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens 
delegationsordning

2018/444 002

§ 8 Intern kontroll 2019 2018/390 003

§ 9 Rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2019

2019/2 003

§ 10 Remiss: En arvsfond i takt med tiden 
(SOU 2018:70)

2019/11 049

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut

§ 12 Meddelande

§ 13 Information till ledamöter och ersättare
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 1/2019 Dnr 2019/6 109

Val av ledamöter och ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser ledamöter och ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2019–2022 enligt följande:

Ordinarie
Pär Edgren, M
Martina Johansson, C
Mikael Lång, S
Kjell Mellberg, S

Ersättare
Annika Eek, KD 
Elisabeth Löfkvist, C
Christel Rüdiger Karlsson, S
Rickard Wästerlund, V

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Pär Edgren, M, till 
ordförande, Martina Johansson, C, till förste vice ordförande och Mikael 
Lång, S, till andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om inkallande av ersättare till 
arbetsutskottet enligt följande: I första hand kallas den personliga 
ersättaren. I andra hand kallas den ersättare som tillhör samma parti eller 
valsamverkansgrupp. I tredje hand kallas ersättare i den ordning de valts.

Sammanfattning
Val av ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Enligt det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden så ska arbetsutskottet för barn- 
och utbildningsnämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. 

Nämnden utser ledamöter och ersättare i arbetsutskottet. Bland utskottets 
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ledamöter väljer nämnden en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.

Förslag på ledamöter till arbetsutskottet
C-, KD- och M-gruppen föreslår Martina Johansson, C, och Pär Edgren, M, 
som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet. 
S-gruppen föreslår Mikael Lång, S, och Kjell Mellberg, S, som ordinarie i 
arbetsutskottet.
Göran Gustafsson, SD, föreslår Göran Gustafsson, SD, som ordinarie 
ledamot i arbetsutskottet.

Ordförande konstaterar att fem ledamöter är föreslagna till fyra platser i 
arbetsutskottet och att omröstning ska genomföras. 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.25 – 13.30

Omröstning
Barn- och utbildningsnämnden utser Mikael Lång och Elisabeth Löfkvist 
till rösträknare. 

Resultat av omröstningen angående ledamöter i arbetsutskottet
Rösträknarna meddelar följande resultat av omröstningen angående 
ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 

Pär Edgren, M, 6 röster
Martina Johansson, C, 5 röster
Mikael Lång, S, 3 röster
Kjell Mellberg, S, 3 röster
Göran Gustafsson, SD, 1 röst

Ordförande konstaterar att Pär Edgren, M, Martina Johansson, C, Mikael 
Lång, S, och Kjell Mellberg, S är valda som ledamöter till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.

Förslag på ersättare till arbetsutskottet
C-, KD- och M-gruppen föreslår Annicka Eek, KD, och Elisabeth Löfkvist, 
C, som ersättare i arbetsutskottet. 
S-gruppen föreslår Christel Rüdiger Karlsson, S, och Rickard Wästerlund, 
V, som ersättare i arbetsutskottet.
Göran Gustafsson, SD, föreslår Göran Gustafsson, SD, som ersättare i 
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arbetsutskottet. 

Ordförande konstaterar att fem ersättare är föreslagna till fyra platser i 
arbetsutskottet och att omröstning ska genomföras. 

Omröstning
Barn- och utbildningsnämnden utser Mikael Lång och Elisabeth Löfkvist 
till rösträknare. 

Resultat av omröstningen angående ersättare i arbetsutskottet
Rösträknarna meddelar följande resultat av omröstningen angående 
ersättare i arbetsutskottet: 

Annicka Eek, KD, 5 röster
Elisabeth Löfkvist, C, 5 röster
Christel Rüdiger Karlsson, S, 3 röster
Rickard Wästerlund, V, 3 röster
Göran Gustafsson, SD, 1 röst

Ordförande konstaterar att Annicka Eek, KD, Elisabeth Löfkvist, C, 
Christel Rüdiger Karlsson, S, och Rickard Wästerlund, V, är valda till 
ersättare i arbetsutskottet.

Förslag på ordföranden till arbetsutskottet
C-, KD- och M-gruppen föreslår Pär Edgren, M, till ordförande i 
arbetsutskottet. C-, KD- och M-gruppen föreslår Martina Johansson, C, 
som förste vice ordförande i arbetsutskottet.
S-gruppen föreslår Mikael Lång till andre vice ordförande i arbetsutskottet.

Förslag till ordning för inkallande av ersättare i arbetsutskottet
Pär Edgren, M, föreslår att i första hand kallas den personliga ersättaren. I 
andra hand kallas den ersättare som tillhör samma parti eller 
valsamverkansgrupp. I tredje hand kallas ersättare i den ordning de valts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-01-11

Skickas till
De valda 
Personalkontoret
Kommunkansliet

___
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BUN § 2/2019 Dnr 2019/7 600

Val av representant till Lokala hälsorådet 2019–
2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Martina Johansson, C, som 
representant och Mikael Lång, S, som ersättare till Lokala hälsorådet 2019–
2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska utse en representant och en ersättare till 
det Lokala hälsorådet 2019–2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-01-11

Skickas till
De valda 
Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare

___
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BUN § 3/2019 Dnr 2019/8 600

Val av representant till samverkansrådet för 
gymnasieutbildningar 2019–2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, som representant och 
Mikael Lång, S, som ersättare i samverkansrådet för gymnasieutbildningar 
2019–2022.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har ett samverkansavtal angående 
gymnasieutbildningar med Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby 
och Västerviks kommuner. Avtalet grundas på gemensam strävan från 
kommunerna att gemensamt stärka och utveckla hela området till en 
attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalité. 

Avtalskommunerna representeras i ett samverkansråd av en politiker och en 
tjänsteman från varje kommun. Uppgiften är att skapa konsensus avseende 
gymnasieskolan i regionen. Rådet ska samråda om det totala utbudet av 
gymnasieutbildningar i regionen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-01-11

Skickas till
De valda 

___
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BUN § 4/2019 Dnr 2019/9 600

Val av representanter till programråd för 
Hultsfreds gymnasium och Hultsfreds 
vuxenutbildning 2019–2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser representanter till programråden enligt 
följande: 

Fordon och transport         Pär Edgren, M, och Mikael Lång, S

Hotell och turism               Maria Österberg, C, och Mikael Lång, S

El och energi                      Martina Johansson, C, Christel Rüdiger  
                                           Karlsson, S, och Göran Gustafsson, SD

Barn och fritid                    Elisabeth Löfkvist, C, och Kjell Mellberg, S

Vård och omsorg                Maria Österberg, C och Christel Rüdiger 
                                            Karlsson, S

Industritekniskt                   Martina Johansson, C, och Kjell Mellberg, S

Sammanfattning
Val av representanter till gemensamma programråd för Hultsfreds 
gymnasium och Hultsfreds vuxenutbildning. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-19 om en oförändrad 
organisation för programråd på Hultsfreds gymnasium enligt följande: 

1. Programråd bildas för yrkesprogrammen vid Hultsfreds 
gymnasium.

2. Rektor för respektive program är ordförande och ser till att 
protokoll förs. Rektor är sammankallande.

3. Rektor för respektive program utser, tillsammans med lärare 
och branschföreträdare/fackliga företrädare ledamöter i 
branschrådet och barn- och utbildningsnämnden utser de 
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politiska representanterna.

4. Rektorerna sänder protokollen från programrådens 
sammanträden till barn- och utbildningsnämnden. Dessa 
protokoll införs under rubriken ”Meddelande” i kallelsen till 
BUN: s sammanträde.

5. Rektor ska på alla sätt försöka få en bra medverkan från 
företagen och fackliga företrädare inom olika branscher i de 
olika programråden.

6. Rektor beslutar om programrådet ska genomföras tillsammans 
med Vimmerby gymnasium.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-15, § 123/2017, att det 
ska vara gemensamma programråd för Hultsfreds gymnasium och 
Hultsfreds vuxenutbildning i de program där det är möjligt. 

Till följande yrkesprograms programråd ska barn- och utbildningsnämnden 
utse två representanter per program: fordon och transport, hotell och turism, 
el och energi, barn och fritid, vård och omsorg samt industritekniskt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-01-11

Skickas till
De valda 
Rektorerna för Hultsfreds gymnasium och för Hultsfreds vuxenutbildning

___
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BUN § 5/2019 Dnr 2019/10 600

Nominering av representanter till styrgruppen 
för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, 
LUPP 2019–2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden nominerar Martina Johansson, C, och 
Mikael Lång, S, som representanter till styrgruppen för LUPP 2019–2022. 

Sammanfattning
Nominering av representanter till LUPP styrgrupp.

Ärendebeskrivning
LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken. En styrgrupp med 
politiker och tjänstemän jobbar aktivt med frågor om ungdomsinflytande 
och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och 
uppföljning av LUPP-arbetet.

Luppenkäten görs vart tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. 
Frågorna handlar om skola, fritid, politik, trygghet, hälsa och framtid. 
Enkäten är ett verktyg för kommunen att mäta ungas livssituation.
 
Utifrån luppen som blir grunden, jobbar de med ungdomsforum, där unga 
och beslutsfattare möts i viktiga frågor, fokusgrupper och kommunalt 
sommarjobb ” Att vara ung i Hultsfreds kommun”.

I länet finns ett nätverk, Barn- och ungdomsnätverket, tidigare 
Luppnätverket. Där finns representanter från alla länets kommuner. Eksjö 
kommun ingår också i nätverket. Detta nätverk träffas regelbundet utifrån 
LUPP-arbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden ska nominera två representanter till 
styrgruppen för LUPP. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-01-11

Skickas till
De valda
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
Susanne Svensson, sammankallande LUPP styrgrupp

___ 
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BUN § 6/2019 Dnr 2018/442 022

Skolchef för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse barn- och utbildningschef 
Martin Snickars till skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 a paragrafen för 
nämndens verksamheter inom skolväsendet. 

Sammanfattning
Huvudmannen för skolan måste utse en skolchef utifrån en ny bestämmelse 
i skollagen. Det måste finnas minst en tjänsteman hos varje huvudman som 
har i uppgift att vaka över att regler efterlevs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet. Den nya bestämmelsen gäller från 1 januari 2019. 

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en 
särskilt utsedd skolchef. Den nya bestämmelsen gäller alla skolformer och 
fritidshem. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller 
flera skolchefer för delar av verksamheten. 

Den nya formuleringen i 2 kapitlet 8 a paragrafen skollagen lyder: 
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.”

Den nya bestämmelsen i skollagen börjar gälla den 1 januari 2019.

Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen när det gäller att se till att de 
föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. 
Med föreskrifter menas bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Det kan också handla 
om andra föreskrifter vid sidan om skollagen, exempelvis arbetsmiljölagen 
och diskrimineringslagen.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav ska 
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. 
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i 
enlighet med gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-12-17

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Kommunkansliet

___
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BUN § 7/2019 Dnr 2018/444 002

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden. Den reviderade 
delegationsordningen börjar gälla 2019-02-01. 

Sammanfattning
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 37 får en nämnd uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten får 
inte delegeras i vissa ärenden angivna i paragraf 38.

En nämnd får enligt kommunallagen kapitel 7 paragraf 5 uppdra åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i kapitel 6 
paragraf 38. 

Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och utbildningsnämnden 
2017-06-21, § 61/2017 och gällde från 2017-06-21. En revidering av 
delegationsordningen behöver göras. 

Texten i delegationsordningen är uppdaterad utifrån kommunallagen och 
förvaltningslagen. Övriga ändringar är: 

Punkt 1.4 Ändring från personuppgiftslagen till GDPR. 

Komplettering i punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet kompletteras med Inspektionen för vård- och omsorg, 
Skolväsendets överklagandenämnd, Diskrimineringsombudsmannen eller 
Datainspektionen.

Ny punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Delegat: barn- och 
utbildningschef eller biträdande barn- och utbildningschef. 
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Ny punkt 6.23 Beslut om att elev under försöksperiod om högst sex 
månader tas emot som elev i annan skolform (grundsärskola) Delegat: 
Rektor

Ny punkt 6.24 Erbjuda elever lovskola enligt skollagen och vid vilken 
skolenhet. Delegat: Rektor

Komplettering i punkt 7.10 Beslut att eleven inte tillhör grundsärskolans 
målgrupp, kompletteras med ”samt vidta åtgärder för elevens övergång”.

Ny punkt 7.12 Skyndsamt utreda frågan om elev tillhör grundsärskolans 
målgrupp efter underrättelse om att något tyder på att eleven inte tillhör 
målgruppen. Delegat: Rektor grundsärskola

8.2 Ärendetexten ändrad från Mottagande av elev i gymnasiesärskola till
Pröva om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.

Ny punkt 8.6 Skyndsamt utreda frågan om elev tillhör gymnasiesärskolans 
målgrupp efter underrättelse om att något tyder på att eleven inte tillhör 
målgruppen. Delegat: Rektor gymnasiesärskola

Komplettering i punkt 9.9 Minskad omfattning av utbildning på 
introduktionsprogrammet, kompletteras med ”om särskilda skäl finns”. 

Komplettering i punkt 9.11 Mottagande till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ för ungdomar som uppfyller behörighetskraven för 
ett yrkesprogram, kompletteras med ”om synnerliga skäl finns”.

Ändrad delegat i punkterna 9.8, 9.9, 9.11 och 9.12 från arbetslagsledare 
introduktionsprogrammet till rektor. 

Ny punkt 10.11 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges (enligt 
förordning om vuxenutbildning). Delegat: Rektor.

Punkt 12.2 struken. Ärende ”Avrop på ramavtal gällande inventarier, 
material och tjänster inom ramen för fastställd budget” anses som 
verkställighetsbeslut och inte delegation. 

Punkterna 13.4 och 13.5 Delegat ändrad från rektor till verksamhetschef 
musikskolan.
Däröver är några nya kommentarer tillagda och någon rättelse av 
paragrafnummer gjord. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-12-10

Skickas till
Samtliga delegater
Skoladministratörerna

___
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BUN § 8/2019 Dnr 2018/390 003

Intern kontroll 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta kontrollplanen för 2019 
enligt förslaget. 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer och tillämpningsanvisningar 
för intern kontroll utifrån kommunallagens bestämmelser. Nämnderna ska 
varje år med början år 2019 anta en kontrollplan. Kontrollplanen ska följas 
upp årligen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 6 ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Under år 2017 granskade revisionen om kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas 
bedömning var:
”Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast till delar 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Det saknas en 
systematisk riskanalys och arbetet med intern kontroll täcker endast 
ekonomiska rutiner. Vidare saknas en samlad utvärdering av 
kontrollmiljön.”

För att åtgärda bristerna beslutades att ett förslag till riktlinjer för intern 
kontroll skulle tas fram. Riktlinjerna togs fram av en arbetsgrupp med 
representanter från respektive förvaltning samt Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK). Arbetsgruppen tog även fram 
tillämpningsanvisningar samt en mall för kontrollplan. Materialet stämdes 
av med koncernledningens arbetsutskott och koncernledningen. 

Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSK:s 
förbundsdirektion varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. 
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Kontrollplanen ska följas upp årligen.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, att anta förslaget till 
riktlinjer och tillämpningsanvisningar. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-05, § 50/2018, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson i uppdrag att ta fram förslag på kontrollområden utifrån en risk- 
och väsentlighetsanalys till arbetsutskottet den 3 december 2018. 

Martin Snickars och Lena Carlsson har tagit fram ett förslag till 
kontrollplan för 2019 med fyra kontrollområden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-12-18
Kontrollplan 2019

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Yvonne Nelson, utvecklingschef
Samtliga skolledare

___
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BUN § 9/2019 Dnr 2019/2 003

Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 
2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2019 ska lämnas enligt förslaget. 

Sammanfattning
Plan för rapporter till nämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare år haft en plan för uppföljning 
av verksamheten. Den har varit en del av den interna kontrollen utifrån 
kommunallagens krav att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Kommunstyrelsen har 2018-09-04, § 78/2018, beslutat om riktlinjer för den 
interna kontrollen i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har tagit 
fram en internkontrollplan för 2019 utifrån riktlinjerna. 

Det finns redovisningar i den tidigare planen för uppföljning av 
verksamheten som inte ses som kontrollområden enligt den interna 
kontrollen men som kan vara av värde för nämnden att fortsätta ta del av. 
Därför har ett förslag med rapporter till nämnden 2019 tagits fram. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-18

Skickas till
Samtliga med tilldelat ansvar för rapporter
Samtliga skolledare

___
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BUN § 10/2019 Dnr 2019/11 049

Remiss: En arvsfond i takt med tiden (SOU 
2018:70)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslagen i remissen. 

Sammanfattning
Möjligheten att lämna yttrande över en remiss angående en översyn av 
regelverket kring Allmänna arvsfonden.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har sänt över en remiss till Hultsfreds kommun om 
”En arvsfond i takt med tiden”. Den gäller en översyn av regelverket kring 
Allmänna arvsfonden. Eventuellt yttrande över remissen ska var inlämnad 
till departementet senast den 15 mars 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-18, § 284/2018, att 
sända över remissen till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
turism- och informationsenheten, utvecklingskontoret samt kultur- och 
fritidskontoret för att få bredd på remissen. Eventuellt yttrande ska vara 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 25 februari 2019 för 
att sammanställas i ett yttrande från kommunen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18
Remiss ”En arvsfond i takt med tiden”

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

___
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BUN § 11/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-01-14 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Rektor Aina Kalle – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 8 st

Rektor Andreas Ekberg – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Anna Källåker – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 5 st 
Punkt 11.1 Anställning, 5 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 13 st

Rektor Charlotte Söderling – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 5 st

Förskolechef Christina Koberg – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Elisabeth Kling – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 8 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2019-01-14
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Punkt 11.1 Anställning, 15 st 
Punkt 6.2 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, 1 st

Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson – 2019-01-14
Punkt 9.1 Mottagande av elev från kommunen eller samverkansområdet 
enligt arkivlistor, 2 st
Punkt 9.2 Mottagande av elev från annan kommun, enligt arkivlista, 1 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 13 st

Rektor Karolina Karlsson – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 4 st

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 3 st
Punkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 9 st
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevens funktionsnedsättning, 4 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 10 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Biträdande rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-01-14
Punkt 1.1 Anställning, 4 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-01-14
Punkt 1.11 Föra talan och överklaga, 2 st
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 12 st
Punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektion eller BEO, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 3 st
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st
Punkt 6.8 Bidrag till elev i fristående skola, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2019-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 7 st
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Punkt 11.1 Anställning, 9 st

Rektor Mikael Pettersson – 2019-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Ordförande Pär Edgren – 2019-01-14
Punkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 1 st

Beslutsunderlag
Rapport delegationsbeslut 2019-01-14

___
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BUN § 12/2019

Meddelande
1. Skolverket

Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag. 
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 
1 503 721 kronor för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 
2018.Hultsfreds kommun beviljas 112 500 kronor för HT 2018.
Beslut: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolor för 
2017/2018. Skolverket beslutar bevilja redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning 
för 2018. Hultsfreds kommun beviljas 155 000 kronor för 2018. 
Beslut: Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 
2018/2029. Skolverket beslutar att avslå ansökan. 
Beslut: Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018. 
Skolverket beslutar bevilja redovisningen utan återkrav.
Beslut: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2017/2018. 
Skolverket beslutar bevilja redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018. 
Skolverket beslutar bevilja redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 2018. Hultsfreds 
kommun beviljas 60 950 kronor för HT 2018.
Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 
2017/2018. Skolverket beslutar bevilja redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2018. Hultsfreds kommun beviljas 98 333 kronor 
för 2018. 
Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018. 
Skolverket beslutar godkänna redovisningen. 
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 701 250 kronor 
för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018. 
Hultsfreds kommun beviljas 285 796 kronor för HT 2018. 
Beslut: Personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2017. Skolverket beslutar att 
Hultsfreds kommun ska återbetala 82 750 kronor. 
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Beslut: Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2019. Hultsfreds 
kommun får 2 903 548 kronor för bidragsåret 2019.

2. Transportstyrelsen
Tillsynsrapport TSTT 2018/2608: Tillsyn över förarprövning vid 
Hultsfreds gymnasieskola. Ärendet avslutas. 
Tillsynsrapport TSTT 2018/2609: Tillsyn över förarprövning vid 
Hultsfreds gymnasieskola. Ärendet avslutas. 

3. Ung företagsamhet i Kalmar län
Statistik från Ung Företagsamhet i Kalmar län. 

4. Kommunfullmäktige
2018-12-17, § 183/2018: Plan för skola – arbetsliv

5. Kommunstyrelsen
2018-12-04, § 135/2018: Kommunstyrelsens prioriterade områden 
utifrån folkhälsoplanen.

6. Kommunrevisionen
Projektplan: Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-
frågor, det vill säga korruption och oegentligheter.
Projektplan: Granskning av insatser för asyl och integration.

7. Barn- och utbildningsförvaltningen
Överlämnad anmälan från Skolinspektionen för utredning och 
eventuella åtgärder. 

8. Albäcksskolan 
Beslut om avstängning av elev från grundskolan. 

9. Hultsfreds gymnasium
Protokoll från programråd för fordon och transportprogrammet 
2018-11-20.

            ___
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BUN § 13/2019

Information till ledamöter och ersättare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson går igenom en introduktion för nämndens ledamöter. 
Introduktionen innehåller bl.a. en presentation av verksamheterna, 
sammanträdesrutiner, arvode samt delar av reglementet.

___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C 

2 Elisabeth Löfkvist, C

3 Maria Österberg, C

4 Annica Eek, KD

5 Pär Edgren, M

6 Mikael Lång, S

7 Christel Rüdiger Karlsson, S

8 Kjell Mellberg, S

9 Göran Gustafsson, SD
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