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Ärendelista 2019-11-13

Val av protokolljusterare

§ 84 Taxor 2021 - förskola, fritidshem, 
lovomsorg, musikskola, skollokaler

2019/402 049

§ 85 Intern kontroll 2019 - kontroll av att 
fakturor betalas i tid

2018/390 003

§ 86 Sammanträdestider 2020 2019/403 600

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut

§ 88 Meddelande

Närvarolista

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 84/2019 Dnr 2019/402 049

Taxor 2021 - förskola, fritidshem, lovomsorg, 
musikskola, skollokaler
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och taxebestämmelser för förskola och fritidshem för budgetår 2021, 
enligt förslaget. Avgiften räknas årligen upp enligt Skolverkets direktiv.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och taxebestämmelser för skollokaler och musikskola budgetår 2021.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden förslag till taxor 2021 för förskola, 
fritidshem, musikskola och skollokaler.

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. 
Vid arbetsutskottet 2019-11-04, § 42/2019, diskuteras en ändring under 
rubriken ”Ämneskurs” i bilagan taxebestämmelser för musikskolan. 
Uppdelningen efter årskurs av vilka instrument som erbjuds tas bort. 
Istället ändras punkten till följande lydelse: 

 Musikskolan erbjuder instrumentalundervisning på följande 
instrument: Fiol, altfiol, cello, kontrabas, blockflöjt, tvärflöjt, 
klarinett, saxofon, trumpet, horn, trombon, baryton, tuba, slagverk, 
gitarr, piano, elgitarr, elbas och elfiol.

Arbetsutskottet beslutade föreslå ändring under rubriken ”Ämneskurs” i 
förslaget till taxebestämmelser för musikskolan 2021. Controller 
Anncharlott Franzon fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till nämndens 
sammanträde den 13 november 2019.
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Vid nämnden föreligger ett nytt förslag till taxebestämmelser för 
musikskolan 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2019-10-29
Förslag till taxor 2021 för förskola, fritidshem, lovomsorg, musikskola och 
skollokaler 
Taxebestämmelser för barn inskrivna i förskola och fritidshem 2021
Taxebestämmelser för musikskolan 2021 – ny efter AU 
Arbetsutskottet § 42/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 85/2019 Dnr 2018/390 003

Intern kontroll 2019 - kontroll av att fakturor 
betalas i tid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger controller Anncharlott Franzon i 
uppdrag att fortsätta med personliga kontakter med berörda personer, när 
förfallna fakturor noteras.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2019. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att fakturor 
betalas i tid.

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.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 78/2018, om riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Hultsfreds kommun. 
Bland annat ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen samt senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-13, § 8/2019, att anta en 
kontrollplan för 2019. Kontrollområden 2019 är: 

 Kontroll av att fakturor betalas i tid (rapport november)
 Kontroll av att politiska beslut verkställs (rapport december)
 Kontroll av mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav 

(rapport oktober)
 Kontroll av att anmälningar om kränkande behandling eller 

diskriminering utreds och att rutiner följs samt är kända för alla 
medarbetare (rapport september)
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Controller Anncharlott Franzon har gjort stickprovskontroller och vid 
behov påmint berörda personer om vikten av att betala fakturor i tid.

De åtgärder som föreslås efter uppföljningen är: 

 Fortsatt personliga kontakter med berörda personer, när förfallna 
fakturor noteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 
Kontroll av att fakturor betalas i tid

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 86/2019 Dnr 2019/403 600

Sammanträdestider m.m. år 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2020 för barn- 
och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt tider för 
utvärderingsdagar, gruppmöten, verksamhetsbesök och presidiets informella 
överläggningar med barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp enligt 
följande:

  Arbetsutskott                  Barn- och utbildningsnämnd

måndagar kl. onsdagar kl.
14 januari
OBS! tisdag

13.30 22 januari 13.30

  3 februari 13.30 12 februari 13.30
  2 mars 13.30 12 mars 

OBS! torsdag
14.30 (Presidiet till BUSG 

2 mars)
(Verksamhets-
besök fm. 12 mars)

Utvärderingsdagar, heldagar 18–19 mars (onsdag-
torsdag)
  6 april 13.30 15 april 13.30
  4 maj 13.30 13 maj 13.30
  8 juni 13.30 17 juni 13.30
17 augusti 13.30 26 augusti 13.30
  7 september 13.30 16 september 13.30 (Verksamhets-

besök fm. 16 sept.)
  5 oktober 13.30 21 oktober 13.30 (Presidiet till BUSG 

5 oktober)
  2 november 13.30 11 november 14.30
  7 december 13.30 16 december 13.30

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte 
torsdagen den 12 mars och onsdagen den 11 november kl. 13.30-14.30. 

Gruppmötena är kl. 12.30.

Till verksamhetsbesöken på förmiddagarna den 12 mars och den 16 september 
skickas separata inbjudningar med mer information. 
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Presidiet bjuds in för informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp på förmiddagen den 2 mars samt 
förmiddagen den 5 oktober, kl. 11.00-12.00.

Sammanfattning
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och nämndens 
arbetsutskott 2020 samt tider för utvärderingsdagar, verksamhetsbesök och 
presidiets informella överläggningar med barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum den första 
måndagen i månaden och nämnden på onsdagen i veckan därpå. På grund av 
helgdagar, semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva läggas 
på annan dag.

Under året är också inlagt tid för utvärderingsdagar, gruppmöten, 
verksamhetsbesök, gemensamt möte med socialnämnden samt presidiets 
informella överläggningar med barn- och utbildningsnämndens 
samverkansgrupp.

Vid arbetsutskottet föreslås ändring av arbetsutskottet i januari till tisdagen den 
14 januari 2020 samt att presidiets informella överläggningar med barn- och 
utbildningsnämndens samverkansgrupp ska vara kl. 11.00-12.00. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-10-29
Arbetsutskottet § 43/2019 

Skickas till
Publiceras i Netpublicator för ledamöter och ersättare i BUN
Kommunkansliet
Socialnämnden

___
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BUN § 87/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-11-05 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-11-04

Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2019-10-15 – 2019-11-05

Rektor Anna Källåker – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Annelie Johansson – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 8 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Emma Roos Simonsson – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Rektor Johanna Ulvenhag – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2019-11-05
Punkt 1.11 Anställning, 2 st. 
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Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Liisa Karlsson – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2019-11-05
Punkt 1.5 Prövning av överklagande och laga tid, 1 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Rektor Marie Karlsson – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-11-05
Punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st. 
Punkt 1.11 Föra talan och överklaga, 1 st.
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 4 st. 
Punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen, BEO, IVO, 1 st.
Punkt 11.1 Anställning, 1 st. 
Punkt 6.6 Yttrande över plats i fritidshem i annan kommun, 2 st. 

Rektor Mathilda Kahn – 2019-11-05
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.
Punkt 4.8 Plats fritidshem p.g.a. elevens behov el. familjens situation, 1 st. 

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-11-05
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-11-04
Rapport anmälan om kränkande behandling och utredningar 2019-10-15 – 
2019-11-05
Rapport delegationsbeslut 2019-11-05

___

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 88/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare för 2018. Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun ska 
återbetala 540 000 kronor.
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 272 065 kronor för HT 2019. 
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 272 580 kronor för HT 2019. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö
Nya Centralskolan i Virserum AB: s överklagande av nämndens beslut 
gällande bidragsbelopp. Beslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

3. Kommunstyrelsen 
2019-10-22, § 99/2019: Återrapportering om Hultsfred lärcenter

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-15, § 210/2019: Samhällsfrågor - lägesrapport

5. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Slutredovisning av Riktade insatser för nyanländas lärande
 Redovisning av statsbidrag för Kvalitetssäkrande åtgärder 2019
 Redovisning av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 

2018/2019
 Begäran om ändring av beslut gällande statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesförare för 2018.
 Komplettering till begäran om ändring av beslut med styrkande av 

motivering att eleverna har haft arbetsplatsförlagt lärande som 
motsvarar 75 verksamhetspoäng.

 Rekvisition av statsbidrag för omsorg under kvällar och helger 2019-
07-01–2019-12-31.

6. Albäcksskolan
Beslut om avstängning av elev från Albäcksskolan 2019-11-04–2019-11-
05.

  ___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C Åsa Landberg, C X

2 Elisabeth Löfkvist, C Gunilla Aronsson, 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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