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BUN § 24/2019 Dnr 2019/101 605

Interkommunal ersättning 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala ersättnings-
nivåerna enligt förslaget.

Sammanfattning
Fastställande av de interkommunala ersättningarna 2019 för 
verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) ska omsorg och/eller utbildning finansieras av 
den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i. Kostnaden beräknas 
varje år för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
sammanställs i en prislista. Barn- och utbildningsnämnden fastställer de 
interkommunala ersättningsnivåerna.

Vid arbetsutskottet 2019-03-04, § 6/2019, diskuterades barn- och 
elevantalet. Arbetsutskottet gav controller Anncharlott Franzon i uppdrag 
att återkomma till nämnden med ett justerat förslag till prislista 2019. Vid 
nämndens sammanträde presenteras en justerad prislista för interkommunal 
ersättning 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2019-03-01
Förslag till prislista för interkommunal ersättning 2019 justerad efter 
arbetsutskottet

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 25/2019 Dnr 2019/102 042

Bokslut 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2018 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2018.

Ärendebeskrivning
Controller Anncharlott Franzon har upprättat bokslut 2018 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Förvaltningens nettoavvikelse från 
budget uppgår till -1 737,0 tkr vilket betyder att 100,6 procent av budget 
har använts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2019-02-25
Kommentarer till budgetavvikelser 2018
Arbetsutskottet § 7/2019

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 26/2019 Dnr 2018/433 007

Granskning av insatser för asyl och integration
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef, barn- och utbildningschef och socialchef lämnar förslag till 
svar på granskning av insatser för asyl och integration. 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens insatser för asyl och integration.

Revisionsrapporten innehåller bedömning för fyra kontrollmål varav två är 
uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål 
som är delvis uppfyllda. 

Rapportens bedömning mot kontrollmål

Revisionen skriver: ”Har återrapportering av vidtagna åtgärder skett till 
kommunstyrelsen och nämnderna? Vi bedömer att återrapportering av 
vidtagna åtgärder sker till kommunstyrelsen och nämnderna, men att 
dokumentation saknas i kommunstyrelsens och nämndernas protokoll. Vi 
anser att uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens tilldelade medel 
försvåras av att de ingår i resursfördelningen tillsammans med övrig 
finansiering samtidigt som antalet tilldelade tjänster ska överföras till 
nedlagda kostnader.”

Svar/kommentar: Uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens 
tilldelade medel är inte svårare än övriga då allt konteras avskilt från 
ordinarie verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden kommer däremot 
arbeta för att i resursfördelningen tydliggöra skillnaden på budget och 
tilldelade medel enligt åtgärdsplanen.

Revisionens skriver: ”Har analys och uppföljning genomförts för att 
fastställa om vidtagna åtgärder har fått önskvärd effekt? Vi bedömer att 
analys och uppföljning i begränsad omfattning genomförts för att fastställa 
om vidtagna åtgärder har önskad effekt. Vi ser positivt på att uppföljning 
kommer att ske inom ramen för ordinarie uppföljningssystem. Däremot 
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anser vi att de nyckeltal som har bäring mot arbetet med asyl och 
integration bör öronmärkas för att förtydliga vilka aspekter som ska beaktas 
vid analys av åtgärdsplanens mål.”

Svar/kommentar: Enheten för arbete och integration kommer att arbeta 
inom ramen för styrmodellen och prioritera de mål och nyckeltal som är 
viktigast för arbetet med integration. 

Beslutsunderlag
Missiv från kommunens revisorer 2019-01-22
Revisionsrapport ”Granskning av insatser för asyl och integration”
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2019
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Henric Svensson 2019-02-19
Arbetsutskottet § 8/2019

Skickas till
De förtroendevalda revisorerna 
Kommunstyrelsen

___
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BUN § 27/2019 Dnr 2018/419 609

Riktad tillsyn avseende erbjudande av 
förskoleplats
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Föreläggande från Skolinspektionen att Hultsfreds kommun senast den 20 
juni 2019 vidtar åtgärder så att skollagens krav på att samtliga barn erbjuds 
plats i förskolan inom fyra månader efter det att barnets vårdnadshavare 
anmält önskemål om förskola efterföljs. 

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomför en riktad tillsyn avseende erbjudande av 
förskoleplats. Tillsynen görs efter att de har tagit del av uppgifter i media 
att Hultsfreds kommun inte kan erbjuda plats i förskola inom fyra månader.

Skolinspektionen begärde den 27 november 2018 att kommunen skulle 
redovisa kösituationen den 10 december 2018. Av yttrandet skulle det 
också framgå vilka insatser Hultsfreds kommun gör för att säkerställa att 
kommunen kan erbjuda plats inom fyra månader till de barn som har rätt 
till detta. 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars har lämnat ett yttrande till 
Skolinspektionen den 17 december 2018 där kösituationen och insatser 
redovisades. 

Skolinspektionen har den 20 februari 2019 skickat ett beslut, diarienummer 
43-2018:10486. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § 
skollagen (2010:800) Hultsfreds kommun att senast den 20 juni 2019 vidta 
åtgärder så att skollagens krav på att barn ska erbjudas plats i förskola inom 
fyra månader efter det att barnets vårdnadshavare anmält önskemål om 
plats efterföljs. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas 
skriftligt till Skolinspektionen. Hultsfreds kommun ska även redovisa 
kösituationen den 10 juni 2019. 

Beslutsunderlag
Riktad till syn från Skolinspektionen med begäran om yttrande 2018-11-27
Bilaga artikel i SVT nyheter
Yttrande från Martins Snickars 2018-12-17
Beslut med föreläggande från Skolinspektionen 2019-02-20

7



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-13

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet § 9/2019

___
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BUN § 28/2019 Dnr 2019/56 623

Skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i 
Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt ge 
barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att fortsätta förhandla 
om överenskommelsen med Prolympia angående skolskjutsar.

Sammanfattning
Förhandlingar har genomförts inför läsåret 2019/2020 mellan kommunen 
och Prolympia gällande skolskjutskostnader som kräver extra 
skolskjutsturer. Inför läsåret 2020/2021 förväntas utvärdering genomföras 
och nya förhandlingar innan överenskommelsen löper ut.  

Ärendebeskrivning
Förhandlingar om skolskjutsar till Prolympia inför läsåret 2019/2020
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-13, § 14/2019, att ge 
barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att förhandla om 
skolskjutsar inför läsåret 2019/2020 med Prolympia AB.

Nytt förslag till överenskommelse för skolskjutsar till Prolympia är att 
Prolympia ska betala 10 500 kronor per elev och läsår. Förslaget gäller för 
läsåret 2019/2020. 

Övriga delar i överenskommelsen är oförändrade. Det innebär att 
Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader. 

Överenskommelsen gäller endast för elever inom upptagningsområdet för 
Virserum från förskoleklass upp till och med årskurs 9.

Överenskommelsen gäller läsåret 2019/2020 och utvärdering och ny 
förhandling förväntas ske innan överenskommelsen löper ut. 

Uppskattade kostnader inför läsåret 2019/2020
Skolskjutssamordnare Ulrika Stolt har gjort en uppskattad 
kostnadsberäkning utifrån nuvarande information om antal elever och 
kostnader. Elevantalet kan ändras vid inflyttning/utflyttning. Kostnaderna 
är även svåra att uppskatta på grund av samordningsmöjligheter av fordon. 
Det innebär att kostnaderna kan bli högre eller lägre beroende hur 
möjligheterna till samordning av skolskjutsar fungerar under nästa läsår.
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Termin Antal elever Kostnad
Höstterminen 2019 30 295 000kr
Vårterminen 2020 30 345 000kr
Totalt läsår 2019/2020 30 elever 640 000kr

Enligt det nya förslaget till överenskommelse för läsåret 2019/2020 betalar 
Prolympia AB 10 500 kronor/elev vilket innebär 157 500 kronor under 
höstterminen och 157 500 kronor under vårterminen. Kostnaderna för 
Prolympia uppgår till 315 000 kronor och för Hultsfreds kommun uppgår 
kostnaderna till 325 000 kronor.

Om det nya förslaget till överenskommelse för läsåret 2019/2020 beslutas 
så täcker inte Prolympias ersättning för skolskjutsar hela kostnaden. Detta 
innebär att kommunal finansiering av skolskjutsar till Prolympia kommer 
att krävas. 

Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till dessa 
medel till kontot för skolskjutsar.

Utvärdering av skolskjutskostnader tidigare läsår
Läsåret 2017/2018 var det 49 elever som använda skolskjutsar till 
Prolympia och kostnaderna uppgick till 528 000 kronor för höstterminen 
och 672 000 kronor för vårterminen. Prolympia stod för hela kostnaden och 
det fanns ingen överenskommelse om skolskjutsar mellan kommunen och 
Prolympia.

Läsåret 2018/2019 är det 33 elever som åker skolskjuts varav 25 elever som 
innefattas av överenskommelsen. Kostnaderna för höstterminen uppgick till 
241 969 kronor och kostnaderna för vårterminen beräknas uppgå 282 780 
kronor.

Förhandlingar inför läsåret 2018/2019
Förhandlingar fördes inför läsåret 2018/2019 mellan ledningen för 
Prolympia och kommunen beträffande vem som ska svara för kostnaden för 
de skolskjutsar till Prolympia som kräver extrainsatta fordon.

Förhandlingarna resulterade i en uppgörelse som innebär att Prolympia ska 
finansiera nämnda skolskjutsar med 9 000 kronor per elev (som nyttjar 
skolskjutsen) och läsår. Beslutet berör endast elever inom 
upptagningsområdet för Virserum från förskoleklass upp till och med 
årskurs 9.

Enligt överenskommelsen ska Prolympia anpassa skolskjutstiderna till de 
kommunala skolskjutsarna så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger 
onödiga kostnader.

Överenskommelsen gäller läsåret 2018/2019 och ny förhandling förväntas 
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ske innan överenskommelsen löper ut. Det är barn- och 
utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 

Utvärdering av höstterminen 2018
Utvärderingen visar på att överenskommelsen har följts av båda parter. 

De beräknade kostnaderna för skolskjutsar till Prolympia som kräver extra 
turer har blivit lägre än de beräkningar som togs fram utifrån tidigare läsår. 

Antalet elever i behov av skolskjuts uppskattades till motsvarande som 
läsåret 2017/2018 det vill säga 49 elever och kostnaderna beräknades uppgå 
till 528 000 kronor för höstterminen 2018 och till 672 000 kronor för 
vårterminen 2019.

Resultatet för höstterminen blev 33 elever som blev beviljade skolskjuts 
och kostnaderna uppgick till 315 935 kronor. 8 av dessa elever blev 
beviljade skolskjuts enligt skolskjutsreglementet och 25 elever enligt den 
beslutade överenskommelsen med Prolympia. Prolympia har fakturerats 
112 500 kronor för dessa 25 elever för höstterminen. Det är 4 500 kronor 
per elev för en termin. Den andra delen faktureras under vårterminen 2019.

Utvärderingen visar att den uppskattade kostnaden på 528 000 kronor för 
höstterminen istället blev 315 935 kronor. Av denna summa betalade 
kommunen 203 435 kronor och Prolympia 112 500 kronor. 

Utvärderingen visar också att kostnaderna kan variera stort från ett läsår till 
ett annat beroende på hur många elever som nyttjar skolskjutsen samt hur 
goda möjligheterna är för samordning av skolskjutstider för de olika 
skolorna och årskurserna. 

Yrkande
Mikael Lång, S, yrkar på återremiss för fortsatta förhandlingar om 
överenskommelsen. 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.25 – 15.33.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 10/2019
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-03-12

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 29/2019 Dnr 2019/111 615

Yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta yrkesutbildning 
godstransport på vuxenutbildningen eftersom de sökta statsbidragen inte 
har blivit beviljade. 

Sammanfattning
Vuxenutbildningen har sökt statsbidrag för att kunna starta yrkesutbildning 
godstransport på vuxenutbildningen. De sökta statsbidragen för att starta 
utbildningen har inte beviljats vilket gör att det saknas budget för 
utbildningens bedrivande. Yrkesutbildning persontransport fortsätter 
terminen ut.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har sökt statsbidrag för bedrivande av regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning – yrkesförare 2019. 

Skolverket har beviljat endast 1 025 000 kronor i statsbidrag av de 
2 360 000 kronor som kommunen har sökt för att bedriva yrkesutbildning 
persontransport och yrkesutbildning godstransport. 

Kommunen har sökt 14 platser för yrkesförare persontransport och fått 6 
platser tilldelade. 

Kommunen har även sökt 16 platser för yrkesförare godstransport och fått 
7 platser tilldelade.

Yrkesförare persontransport startade för tredje året nu i januari 2019 men 
saknar budget för utbildningen eftersom sökt statsbidrag för utbildningen 
mer än halverades. 

Statsbidrag för persontransport uppgår till 60 000 kronor/elev och 
utbildningsanordnaren begär 81 250 kronor/elev vilket är en skillnad på 
21 250 kronor/elev. Statsbidraget är beviljat för 6 platser vilket innebär 
totalt 360 000 kronor och kostnaderna uppgår till 893 750 kronor för de 11 
elever som redan har startat utbildningen i januari 2019. Det saknas 
533 750 kronor för bedrivande av yrkesutbildningen för persontransport 
under 2019. Pågående utbildning fortsätter terminen ut. 

Statsbidrag för godstransport uppgår till 95 000 kronor/elev och 
utbildningsanordnaren begär 115 000 kronor/elev vilket är en skillnad på 
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20 000 kronor/elev. Statsbidraget är beviljat för 7 platser vilket innebär 
totalt 665 000 kronor och kostnaderna uppgår till 1 380 000 kronor om vi 
skulle starta utbildning för 12 elever. Det saknas 715 000 kronor för 
bedrivande av yrkesutbildningen för godstransport för 12 elever.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 12/2019
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-03-12

Skickas till
Skolledningen för lärcenter

___
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BUN § 30/2019

Återrapportering från verksamhetsbesöken den 
13 mars 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Ledamöterna återrapporterar från verksamhetsbesöken 2019-03-13.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan ska nämndens 
ledamöter göra verksamhetsbesök innan nämndens sammanträde den 13 
mars 2019. Enligt planen för rapporter till nämnden 2019 så är det 
förskolor och ytterskolorna som ska besökas på vårterminen. Nämnden har 
tidigare beslutat att besöka Nya Centralskolan i Virserum både på 
vårtermin samt hösttermin.

Inför verksamhetsbesöken ska nämnden besluta om en fokusfråga. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-13, § 16/2019, att 
fokusfråga vid verksamhetsbesöken den 13 mars ska vara:

Likvärdig förskola/skola/fritidshem
 Hur arbetar ni för att få en likvärdighet förskola/skola/fritidshem?
 Vilka svårigheter ser ni?
 Vilka områden/faktorer behöver vi arbeta med? 

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

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

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

Nya Centralskolan i Virserum och Evahagens förskola i Virserum
Mikael Lång 
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Emådalskolan i Mörlunda och Furuängens förskola i Mörlunda
Pär Edgren
Rickard Wästerlund

Björkens förskola i Järnforsen och Järnforsens skola
Martina Johansson 
Anders Elgenmark

Venhagskolan i Målilla och Venhaga förskola i Målilla
Christel Rüdiger Karlsson

Silverliljans förskola i Silverdalen och Silverdalens skola
Kjell Mellberg
Annica Eek

Vena skola och Ekbackens förskola i Vena
Göran Gustafsson

Silverslättens förskola i Hultsfred och Oredans förskola i Hultsfred
Elisabeth Löfkvist
Gunilla Aronsson

Råsebäcks förskola i Hultsfred och Stålhagens förskola i Hultsfred
Maria Österberg

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 16/2019

___
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BUN § 31/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-03-04 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-03-04 

Rektor Aina Kalle – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 8 st
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Rektor Charlotte Söderling – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Christina Koberg – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Elisabeth Kling – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Karolina Karlsson – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2019-03-04
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Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Lena Homanen Malmer – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 6 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2019-03-04
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 2 st

Biträdande rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-03-04
Punkt 11.1 Anställning, 2 st
 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-03-04
Punkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 3 st
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 2 st
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 1 st
Punkt 2.6 Bidrag för barn i fristående förskola, 1 st
Punkt 6.6 Yttrande om skolgång i annan kommun, 1 st
Punkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola

Rektor Mathilda Kahn – 2019-03-04
Punkt 10.1 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 s

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-03-04
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 6 st

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-03-04
Rapport delegationsbeslut 2019-03-04

___
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BUN § 32/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019. 
Skolverket beviljar 870 716 kronor. 

2. Kommunfullmäktige
2019-02-11, § 4/2019: Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. Lizette Wästerlund, S, entledigas. 
2019-02-11, § 5/2019: Val av ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Lena Persson, S, utses. 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen
Redovisning av statsbidrag för yrkesförarutbildning. 
Rekvisition av statsbidrag för likvärdig skola 2019. Rekvireras 
9 187 530 kronor.
Rekvisition av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019. 
Rekvireras 618 082 kronor. 
Redovisning av statsbidrag för introduktionsprogrammet 2018. 
Val av representanter till LUPP styrgrupp 2019–2022.

4. Albäcksskolan 
Beslut om avstängning av elev från grundskolan 2019-02-11 – 2019-02-
15. 
Beslut om avstängning av elev från grundskolan 2019-02-25 – 2019-02-
27.

  ___

18



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-13

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C X

2 Elisabeth Löfkvist, C X

3 Maria Österberg, C X

4 Annica Eek, KD X

5 Pär Edgren, M X

6 Mikael Lång, S X

7 Christel Rüdiger Karlsson, S X

8 Kjell Mellberg, S X

9 Göran Gustafsson, SD X
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