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BUN § 33/2019 Dnr 2019/172 041

Budget 2020 - Pris- och volymförändringar 
driftbudget samt mål och nyckeltal
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om pris- och 
volymförändringar enligt ram i driftbudget 2020.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
mål och nyckeltal 2020 enligt förslaget.

Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen från budgetdialogen 
med budgetberedningen.

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Martin 
Snickars i uppdrag att ta fram ett förslag till en utvärdering av musikskolan 
till nästa arbetsutskott den 6 maj 2019. 

Sammanfattning
Information om pris- och volymförändringar i budget 2020. Förslag till mål 
och nyckeltal för barn- och utbildningsnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med budgetramen 2020 har prisförändringar och 
volymförändringar tagits fram. Dessa beräknas enligt direktiv från 
ekonomikontoret. Prisförändringar består av bland annat hyresförändringar 
gentemot budget föregående år. Volymförändringar består bland annat av 
budgetförändringar som orsakats av minskat/ökat elevunderlag. Summan 
av pris- och volymförändringarna är den totala förändringen av 2020 års 
budgetram i jämförelse med budgeten 2019.

Förvaltningen har tagit fram förslag för nya mål och nyckeltal till barn- och 
utbildningsnämndens styrmodeller. De verksamheter som har en egen 
styrmodell är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning och Campus.

Vid arbetsutskottet 2019-04-08, § 13/2019, redogjorde controller 
Anncharlott Franzon för pris- och volymförändringarna. Barn- och 
utbildningschef Martin Snickars redogjorde för förslaget om nya mål och 
nyckeltal. De visade också ett förslag på äskanden som behöver tas upp vid 
nämndens budgetdialog med budgetberedningen. 
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Arbetsutskottet tog emot informationen om pris- och volymförändringar 
enligt ram i driftbudget 2020 samt för den vidare till barn- och 
utbildningsnämnden. Arbetsutskottet gav controller Anncharlott Franzon i 
uppdrag att ta fram ett förslag till mål och nyckeltal för 2020 utifrån 
diskussionerna på dagens sammanträde. Arbetsutskottet tog emot 
informationen om nämndens presentation till budgetdialogen med 
budgetberedningen samt för den vidare till barn- och utbildningsnämnden.

Vid nämndens sammanträde finns ett uppdaterat förslag till mål och 
nyckeltal 2020. 

Presidiet har tillsammans med Martin Snickars och Anncharlott Franzon 
varit på budgetdialog med budgetberedningen på förmiddagen. De lämnar 
en rapport om budgetdialogen. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 13/2019
Prisförändringar 2020
Volymförändringar 2020
Förlag till mål och nyckeltal 2020
Presentation till budgetdialog med budgetberedningen

Skickas till
Kommunfullmäktige
Martin Snickars, barn- och utbildningschef 

___
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BUN § 34/2019 Dnr 2019/56 623

Skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i 
Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skjuta till 
310 000 kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar 
läsåret 2019/2020 till Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum. 

Kostnaden uppgår till 130 000 kronor för höstterminen 2019 och 180 000 
kronor för vårterminen 2020. 

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 
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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.

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 
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onödiga kostnader.

Överenskommelsen gäller läsåret 2018/2019 och ny förhandling förväntas 
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. 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-13, § 28/2019, beslutade att 
återremittera ärendet samt ge barn- och utbildningschef Martin Snickars i 
uppdrag att fortsätta förhandla om överenskommelsen med Prolympia 
angående skolskjutsar.

Vid dagens sammanträde informerar Martin Snickars om de fortsatta 
förhandlingarna med Prolympia. Nytt förslag till överenskommelse för 
skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum är att Prolympia 
ska betala 11 000 kronor per elev och läsår. Förslaget gäller för läsåret 
2019/2020.  

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 14/2019
Presentation skolskjutsar från Martin Snickars 2019-04-09
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Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 35/2019 Dnr 2018/419 609

Kön till förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Diskussion om lösningar för att lösa kön till förskolan. 

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har beslutat om ett föreläggande mot 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.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om de diskussioner 
som har förts med förskolecheferna om lösningar för att kunna erbjuda 
plats i förskola inom fyra månader. De kommer lägga upp en plan för att 
lösa situationen. Bland annat diskuteras andra former av tjänster och 
utomhusgrupper. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 15/2019

___
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BUN § 36/2019 Dnr 2019/185 710

Yrkesroller i förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beslutet från 2013-03-20, § 
37/2013, att varje barnskötare som slutar sin tjänst ska ersättas med en 
förskollärare upphör.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två tjänster på varje avdelning 
inom förskolan ska tillsättas med tillsvidareanställda förskollärare. I övrigt 
kan tjänsterna inom förskolan tillsättas med tillsvidareanställda 
förskollärare, barnskötare eller annan personal.

Sammanfattning
Fördelningen av tjänster som förskollärare, barnskötare eller andra tjänster 
inom förskolan. 

Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottet 2019-04-08, § 16/2019, diskuterades olika yrkesroller i 
förskolan. Barn- och utbildningschef Martin Snickars fick i uppdrag att ta 
fram en tjänsteskrivelse till nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-20, § 37/2013, att stå 
fast vid tidigare beslut att varje barnskötare som slutar sin tjänst ska ersättas 
med en förskollärare. Vid varje sådant tillfälle ska dock befintliga 
barnskötares önskemål att få höjd sysselsättningsgrad beaktas. 
Förskolecheferna fattar beslut i varje unik situation. Barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig också bakom tjänstemännens beslut att de 
anställda barnskötarna ska fördelas jämnt över rektorsområdet, vilket kan 
betyda att några barnskötare och några förskollärare får byta arbetsplats.

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. 
Begreppet omsorg har förts in på flera ställen i läroplanen för att förtydliga 
att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i förskolan. Omsorgen 
ingår i allt som sker på förskolan, och det handlar både om förhållningssätt 
och bemötande. Under rubriken Förskolans uppdrag beskrivs det som att 
”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.

En nyhet i Lpfö 18 är skrivningarna om förskollärares ansvar i 
undervisningen. ”Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet 
i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 
utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i 
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utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen 
medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns 
utveckling och lärande.” 

Ett utmärkande drag för förskolan är att personalen samarbetar i arbetslag. 
Alla i arbetslaget ska stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda 
barnen en trygg omsorg. Det här gäller oavsett om arbetslaget består av 
enbart förskollärare eller av både förskollärare och barnskötare. Respektive 
yrkesgrupp har sin kompetens. Det är rektorns ansvar att organisera arbetet 
så att allas kompetens används på bästa sätt.

I dagsläget är det svårt att rekrytera förskollärare i den utsträckning som 
behövs då beslutet är att samtliga tjänster inom förskolan ska återsättas med 
förskollärare. Beslutet att bara anställa förskollärare i förskolan innebär en 
otrygg anställning för de barnskötare som anställs. De anställs som 
obehöriga förskollärare för max ett år i taget. Sedan görs ett nytt försök att 
rekrytera förskollärare. 

Förslaget från förvaltningsledningen är att beslutet 2013-03-20, § 37/2013, 
att varje barnskötare som slutar sin tjänst ska ersättas med en förskollärare 
upphör. Två tjänster på varje avdelning inom förskolan ska tillsättas med 
tillsvidareanställda förskollärare. I övrigt kan tjänsterna inom förskolan 
tillsättas med tillsvidareanställda förskollärare, barnskötare eller annan 
personal. 

Förvaltningsledningen kommer att ta fram uppdragsbeskrivningar för de 
olika tjänsterna i förskolan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 16/29
Barn- oh utbildningsnämnden § 37/2013
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-04-16

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Kristina Råsmark, bitr. barn- och utbildningschef
Förskolecheferna
HR-konsult

___
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BUN § 37/2019 Dnr 2019/173 004

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om revidering av 
nämndens dokumenthanteringsplan. Den reviderade planen gäller från 
2019-05-01.

Sammanfattning
Ändring i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Ärendebeskrivning
Enligt Hultsfreds kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. 
Den aktuella dokumenthanteringsplanen för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter antogs av nämnden 2018-06-20, § 
60/2018 och gäller från 2018-07-01.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan årsskiftet 2018/2019 gått över 
till KIA för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för barn 
och elever. KIA är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska 
arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Systemet tillhandahålls av AFA 
Försäkringar. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter som Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK.

Enligt nuvarande dokumenthanteringsplan ska olycksfall och tillbud för 
barn inom förskola och fritidshem bevaras i pärm. Olycksfall och tillbud 
för elever bevaras och förvaras i elevhälsovårdsjournal. 

Frågan har ställts till AFA-försäkringar hur andra kommuner gör med 
arkivering av uppgifterna i KIA. Svaret är att ”de tror att flesta låter allting 
vara lagrat endast i KIA, där finns allting för tid och evighet om kommunen 
inte gör egna rensningar”. 

Införandet av KIA innebär en ökad effektivitet för hantering av olycksfall 
och tillbud. Kommunens personalkontor föreslog, när det gäller anmälda 
arbetsskador och tillbud för personal, att de enbart lagras i KIA framöver, 
även om det kan innebära en risk för informationsförlust om systemet 
skulle upphöra. Detta för att effektiviteten och motivationen att använda 
systemet ska uppnås.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-13, § 140/2017, att när 
det gäller arbetsskador och tillbud för personal så bevaras de enbart i KIA. 
De behöver inte skrivas ut på papper. Samma hantering förslås gälla för 
olycksfall och tillbud när det gäller barn och elever. 

Verksamheterna grundskola inklusive förskoleklass och grundsärskola har 
lagts samman under en gemensam rubrik ”grundskola inkl. förskoleklass 
och grundsärskola”. Många handlingar finns inom båda verksamheterna. 

Verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola har lagts samman 
under en gemensam rubrik ”gymnasieskola och gymnasiesärskola”. Många 
handlingar finns inom båda verksamheterna. Några handlingar under 
gymnasiet och gymnasiesärskolan har tagit bort då de inte finns längre. 

Verksamheterna vuxenutbildning inklusive sfi samt särskild utbildning för 
vuxna har sedan 1 september 2018 bildat en fusion under beteckningen 
lärcenter tillsammans med campus Hultsfred. Samtliga organiseras under 
barn- och utbildningsnämnden. Vuxenutbildning inklusive sfi och särskild 
utbildnings för vuxna har lagts samman under en gemensam rubrik 
”Lärcenter”. Campus Hultsfreds handlingar har lagts till under samma 
rubrik. 

Tydligare rutiner för hanteringen av handlingar för enskilda elever har 
efterfrågats av rektorer och skoladministratörer. Handlingarna har sorterats 
om under respektive rubrik: förskola och fritidshem, grundskola inkl. 
förskoleklass och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
samt lärcenter. Till handlingar för enskild elev har rutin lagts till. 

Flera nya handlingar har lagts till. Det är handlingar som förut varit 
sorterade ihop och som nu skrivits ut var för sig, så att en tydlig rutin har 
kunnat tas med för var och en. Nya handlingar och förändringar är 
markerade med röd, kursiv stil i den föreslagna revidera 
dokumenthanteringsplanen. 

Handlingen ordningsregler har ändrats från bevaras till gallras vid 
inaktualitet. Förvaltningen ser ingen anledning att bevara dem. 

Handlingarna Ansökan om dispens engelska, Begäran att bli antagen p.g.a. 
särskilda skäl, Yttrande över skolgång i annan kommun och Yttrande från 
annan kommun över skolgång på Hultsfreds gymnasium samt Beslut om 
mottagande har lagts till under Antagningen. Där föreslås gallring vid 
inaktualitet för de två första och bevaras för de två sista. 

Under Elevhälsa har handlingarna Aktualisering till elevhälsan, 
Hälsouppgift högstadiet och Hälsouppgift gymnasiet lagts till. De förslås 
gallras vid inaktualitet. 

Beslutsunderlag
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Arbetsutskottet § 18/2019
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-03-29
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2019-04-01

Skickas till
Samtliga skolledare
Skoladministratörerna
Personal på barn- och utbildningskontoret
Musikskolan

___
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BUN § 38/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-04-09 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-04-08 

Rektor Aina Kalle – 2019-04-09
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning på komvux, 3 st
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Anna Källåker – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Elisabeth Kling – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 4 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-04-09
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Karolina Karlsson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 5 st
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st
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Förskolechef Lena Homanen Malmer – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 5 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2019-04-09
Punkt 10.0 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 2 st
Punkt 4.8 Plats på fritids p.g.a. eleven behov eller familjens situation, 2 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-04-09
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Biträdande rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-04-09
Punkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 3 st
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 5 st
Punkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola, 1 st

Rektor Mathilda Kahn – 2019-04-09
Punkt 10.1 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Mikael Pettersson – 2019-04-09
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Ordförande Pär Edgren – 2019-04-09
Punkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgift, 35 st
Punkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna, 4 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-04-09
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet eller friskola, 9 st

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

Beslutsunderlag
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Arbetsutskottet 2019-04-08
Rapport delegationsbeslut 2019-04-09

___
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BUN § 39/2019 Dnr 2017/408 047

Uppföljning av Erasmusprojekt
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information om Erasmusprojekt på Hultsfreds gymnasium 

Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottet 2017-11-06, § 91/2017 informerade pedagoger från 
Hultsfreds gymnasium om ett projekt på Hultsfreds gymnasium. Projektet 
är finansierat via universitets- och högskolerådet. Projektet pågår under två 
år och är ett samarbete mellan sex länder. Från Hultsfreds gymnasium är 
det elever från ekonomiprogrammet och hotell- och turismprogrammet som 
ingår i projektet. Arbetsutskottet beslutade att en uppföljning ska 
presenteras i april 2017. 

Vid barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25, § 41/2018, redogjorde 
pedagogerna för en uppföljning av projektet och den affärsplan som tagits 
fram av eleverna i Hultsfred. Barn- och utbildningsnämnden tog emot 
informationen. En ny uppföljning skulle presenteras för nämnden den 17 
oktober 2018. Uppföljningen har flyttats fram då de först skulle åka på 
några resor inom projektet. 

Vid dagens sammanträde redogör en av pedagogerna från hotell- och 
turismprogrammet för en uppföljning av projektet. Projektet slutar den 31 
augusti 2019. Hon berättade också om ett kommande projekt, GUESS.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 41/2018

___
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BUN § 40/2019

Information om diplomering av 
gymnasieekonom på ekonomiprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Pedagoger från ekonomiprogrammet på Hultsfreds gymnasium informerar 
om möjligheten för elever på ekonomiprogrammet att bli diplomerade 
gymnasieekonomer. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och 
kontrollerar verksamheten.

___
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BUN § 41/2019

Information om EU-ambassadör
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Pedagog Britt Lindqvist informerar om att hon är utsedd som 
skolambassadörer. En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar 
kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det är en 
satsning för att öka valdeltagandet.  

___
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BUN § 42/2019 Dnr 2019/175 026

Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Skolintendent 
Magdalena Fransson får i uppdrag att sammanställa, prioritera och 
kostnadsberäkna åtgärder utifrån riskbedömningen till nämndens 
sammanträde i maj 2019. 

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2019. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2019 så ska en sammanställning av de mottagna 
riskerna i arbetsmiljön som är överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna tas upp som ärenden i april 2019. 

Vid arbetsutskottet 2018-04-08, § 17/2019, presenterades 
sammanställningen. Arbetsutskottet tog emot informationen och förde den 
vidare till barn- och utbildningsnämnden. Martin Snickars fick i uppdrag att 
sammanställa och prioritera utifrån riskbedömningen till nämndens 
sammanträde i maj 2019.

Vid nämnden presenterar skolintendent Magdalena Fransson en 
sammanställning av riskerna i arbetsmiljön som har överlämnats till 
nämnden. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 17/2019
Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronderna. 

Skickas till
Magdalena Fransson, skolintendent

___
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BUN § 43/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 
utanför ordinarie undervisningstid 2019. Hultsfreds kommun 
beviljas 370 000 kronor.
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2019. Hultsfreds kommun beviljas 160 380 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 231 280 kronor. 
Beslut: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 618 082 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare för 2018. Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun 
ska återbetala 180 000 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 
2018. Skolverket beslutar att godkänna Hultsfreds kommuns 
redovisning utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 
2019. Hultsfreds kommun beviljas 257 622 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2019. Hultsfreds kommun beviljas 9 187 530 kronor. 
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2019/2020. Hultsfreds kommun beviljas 1 785 000 
kronor. 
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 249 000 kronor.  

2. Kommunens revisorer
Granskning av arbetet mot barn och ungas psykiska hälsa. 
Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och åtgärd. 

3. Kommunfullmäktige
2019-03-25, § 34/2019: Årsredovisning 2018. Hela 
årsredovisningen ligger i Netpublicator. 
2019-03-25, § 37/2019 Årsredovisning 2018 – Beslut om 
ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.
2019-03-25, § 43/2019: Ombudgetering 2019.
2019-03-25, § 45/2029: Lokaler för särskolan.
2019-03-25, § 49/2019: Svar på motion om att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort. 
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4. Kommunstyrelsen
2019-03-05, § 34/2019: Bemötandeguide – revidering av guide för 
anställda och förtroendevalda vid möten med personer med 
funktionsnedsättning. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-02-26, § 33/2019: Val av representanter i styrgruppen för 
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
2019-03-12, § 49/2019: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden. 
2019-03-12, § 50/2019: Ny förskola i Hultsfreds tätort – 
starttillstånd för projektering och framtagande av anbudshandlingar.

6. Barn- och utbildningsförvaltningen
Redovisning av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 2018.
Redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 2018.
Redovisning av statsbidrag för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2018. 
Redovisning av statsbidrag för gymnasial lärling 2018.
Rekvisition av statsbidrag för Introduktionsprogrammet 2019.

7. Hultsfreds gymnasium
Protokoll från yrkesråd, vård- och omsorgsprogrammet 2019-03-15
Protokoll från programråd, hotell och turismprogrammet 2019-02-
27
Protokoll från yrkesråd-programråd, lärlingsutbildning 
industriprogrammet 2019-04-01 samt presentationer från 
yrkesrådet-programrådet. 

8. Albäcksskolan 
Beslut om avstängning av elev från grundskolan 2019-03-07 – 
2019-03-13. 
Beslut om avstängning av elev från grundskolan 2019-02-11 – 
2019-02-15.

9. Lärarnas riksförbund
Val av ny ordinarie och ny ersättare som personalrepresentanter i 
barn- och utbildningsnämnden för de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen har kollektivavtal med. 

___
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BUN § 44/2019

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Martin Snickars informerar om skollagen och 
styrningen av förskola och skola. 

___
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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 Anders Elgenmark, 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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