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§ 90 Sammanställning av avstängningar 
eller nedsättning av avgift inom 
förskola eller fritidshem

2019/416 042

§ 91 Intern kontroll 2019 - kontroll av 
verkställigheten av nämndens beslut
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 89/2019 Dnr 2019/409 605

Bidragsbelopp till enskild verksamhet 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 2020 enligt förslaget.

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

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag för varje 
barn vid en specifik skolenhet, om den drivs av en enskild huvudman. 
Bidragsbeloppet bestäms per kalenderår och baseras på kommunens budget 
för verksamheten. Bidraget består av ett grundbelopp och ev. ett 
tilläggsbelopp. 

Grundbidraget beräknas på undervisning, läromedel, elevvård, måltider och 
lokaler. På det läggs ett schablonbelopp på 3 % för administration och 
momskompensation på 6 %. För gymnasiet ska bidragsbeloppet dessutom 
finnas för varje program. Om hemkommunen inte har programmet ska 
riksprislistan tillämpas. 

Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till varje fristående 
huvudman. Barn- och utbildningschef har delegation att fatta de besluten 
för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. 
Antagningssekreterare på gymnasiet har delegation att fatta de besluten för 
gymnasiet. En fristående huvudman har rätt att överklaga beslut om bidrag 
till allmän förvaltningsdomstol. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anncharlott Franzon 2019-12-02
Bidragsbelopp 2020
Arbetsutskottet § 47/2019

Skickas till
Anncharlott Franzon, controller

___
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BUN § 90/2019 Dnr 2019/416 042

Sammanställning av avstängningar eller 
nedsättning av avgift inom förskola eller 
fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning
Sammanställning a avstängningar eller nedsatt avgift inom förskola och 
fritidshem 2019-01-01–2019-11-26. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat information om 
avstängningar eller nedsatt avgift inom förskola och fritidshem. 
Nämndsekreterare Lena Carlsson har gjort en sammanställning för perioden 
2019-01-01–2019-11-26.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet §46/2019
Sammanställning av avstängningar eller nedsatt avgift inom förskola och 
fritidshem 2019-01-01–2019-11-26

___
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Barn- o utbildningsnämnden
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BUN § 91/2019 Dnr 2018/390 003

Intern kontroll 2019 - kontroll av 
verkställigheten av nämndens beslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ärenden som inte är avslutade 
ska fortsatt följas upp. Kontroll av att politiska beslut verkställs tas med 
som en kontrollpunkt i nästa års internkontrollplan.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll 
2019. Redovisning av ett av kontrollområdena: Kontroll av att politiska 
beslut verkställs.

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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Nämndsekreterare Lena Carlsson presenterar utfallet från kontrollen av att 
politiska beslut verkställs. 

Sammanställning med uppföljning av ärenden beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden som behöver följas upp: 

Närvarokontroll på IM-programmet 2017-01-25, § 8/2017
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hultsfreds gymnasium ska ha en 
digital närvarokontroll på IM-programmet med omedelbar verkan. En 
uppföljning med statistik ska redovisas vid nämndens sammanträde i 
februari 2017. Statistiken redovisades 2017-03-15, § 31/2017. 
Uppföljning 2018: Digitalnärvarokontroll är införd 2017 men fungerar inte 
fullt ut. 
Uppföljning 2019: Den digitala närvarokontrollen fungerar nu fullt ut.

Digitala system för hantering av ansökan, köhantering och vistelsetid i 
förskola och fritidshem 2018-03-14, § 29/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in ett digitalt system för 
ansökan och köhantering till förskola och fritidshem. Kostnaderna tas inom 
befintlig budget.
Uppföljning 2018: Det är delvis verkställt. Inköp av digitala system för 
hantering av ansökan och köhantering i förskola och fritidshem är beställt 
men IST kan inte leverera förrän augusti 2019. Registrering av vistelsetid 
och iPads är inte beställt än men är på gång inom fritids och under 
planering i förskolan.
Uppföljning 2019: Upphandlingen är klar och projektet för införande 
är påbörjat. Beräknas vara klart och infört i april 2020. 

Hantering av stiftelsen Skolsamfonden 2018-04-25, § 37/2018
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Skolsamfondens medel, innan 
ansökan om upplösning av stiftelsen görs, används till kulturell verksamhet 
som t.ex. teater- eller musikföreställningar för eleverna.
Uppföljning 2018: Ekonomikontoret har inte sökt upplösning för fonderna 
än. Kommunstyrelsen beslutade 2019-009-10, § 82/2019, att anta barn- och 
utbildningsnämndens förslag hur pengarna ska användas. 
Uppföljning 2019: Ekonomikontoret har skickat in en ansökan till 
länsstyrelsen i Östergötland om att få upplösa fonden. Beslut har inte 
kommit än. 
Uppföljning av granskning avseende intern kontroll vid debitering av 
avgifter 2018-11-14, § 97/2018
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till svar från barn- och 
utbildningschef Martin Snickars. Dokumentation av kontroller införs från 
2019-01-01. Svaret lämnas till de förtroendevalda revisorerna
Uppföljning: Dokumentation av kontrollerna görs av 
skoladministratörerna.
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Investeringsbudget 2018 – Kemisal på Hultsfreds gymnasium 2018-12-
12, § 108/2018
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna en ombyggnation och 
inköp av inventarier till en ny kemisal på Hultsfreds gymnasium för en 
kostnad på 1 200 000 kronor. Kostnaderna tas av investeringsbudget 2018. 
Barn- och utbildningsnämnden begär starttillstånd från kommunstyrelsens 
arbetsutskott för ombyggnation och inköp av inventarier till ny kemisal på 
Hultsfreds gymnasium.  
Uppföljning: Ombyggnation av kemisalen är klar. Invigning den 13 
november 2019.

Nya förskolan i Hultsfreds tätort 2019-02-13, § 15/2019
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att vid byggnationen av den nya 
förskolan i Hultsfreds tätort ska BASTA-kriterierna för materialval och 
kraven för Miljöbyggnad silver följas så långt som är möjligt. 
Barn- och utbildningsnämnden anser också att det ska göras ett medvetet 
val i både byggnation och vid inköp av inventarier för att uppnå en giftfri 
förskola.
Uppföljning: Projektet har registrerat en loggbok i BASTA där 
projektörerna ska hämta godkända produkter och material och i 
enlighet med miljöbyggnad Silver. Inventarier är inte aktuellt än men 
de har med tänket i planeringen. 

Yrkesutbildning inom vuxenutbildningen 2019-03-13, § 29/2019
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta yrkesutbildning 
godstransport på vuxenutbildningen eftersom de sökta statsbidragen inte 
har blivit beviljade.
Uppföljning: Yrkesutbildning godstransport har inte startat.

Flytt av tjänst från Hultsfred lärcenter till kultur- och 
fritidsförvaltningen 2019-06-19, § 60/2019
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en tjänst om 40 procent som 
evenemangskoordinator flyttas från Hultsfreds lärcentrum till kultur- och 
fritidsförvaltningen.
Uppföljning: Tjänsten har gått över till kultur- och fritid. Budgeten är 
inte flyttad än, vår controller bevakar det. 

Upphandling av karaktärskurser inom industritekniska programmet 
2019-09-18, § 70/2019
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att göra en direktupphandling på karaktärskurser 
med fokus på programmering och 3D-printing i metall för att kunna 
erbjuda ett modernt industritekniskt program.  
Direktupphandlingen görs genom en avsiktsförklaring från Hultsfreds 
kommun om att direktupphandla utbildningen med start i januari 2020 och 
innefatta vårterminen 2020 samt läsåren 2020/2021, 2021/2022 och 
2022/2023.
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Uppföljning: Upphandlingen är inte klar.  

Den åtgärd som föreslås efter uppföljningen är: 
De ärenden som inte är avslutade ska fortsatt följas upp. Kontroll av att 
politiska beslut verkställs kan finnas med som kontrollpunkt i nästa års 
internkontrollplan eller i nästa års rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-12-02
Kontroll av att politiska beslut verkställs

Skickas till
Lena Carlsson, nämndsekretrare

___
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BUN § 92/2019 Dnr 2019/412 019

Handlingsplan utifrån kommunens 
folkhälsoplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att anta förvaltningens förslag på 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens folkhälsoplan.

Barn och - utbildningsnämndens beslut lämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 
102/2018, som gav uppdrag till varje nämnd med flera att ta fram en 
handlingsplan med aktiviteter utifrån kommunens mål- och nyckeltal.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i samverkan med socialnämnden tagit 
fram ett förslag på handlingsplan med aktiviteter inom de fyra prioriterade 
målområden som finns i kommunens folkhälsoplan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2018-09-24, § 102/2018, beslutade att anta den 
reviderade folkhälsoplanen med att aktiviteter stryks samt tillägg av 
nyckeltal vad gäller plats i förskola, elevhälsa och uppväxt i familj med 
missbruk eller psykisk ohälsa under avsnittet ”Barn och ungas 
uppväxtvillkor”. 

I stället beslutas att respektive nämnd, styrelser, förbundsdirektion och dess
förvaltningar själva tar fram en handlingsplan med aktiviteter utifrån
kommunens mål och nyckeltal.

Hultsfred prioriterar fyra målområden i folkhälsoplanen
De målområden som Hultsfreds kommun har valt att prioritera (utifrån de 
elva nationella folkhälsopolitiska målområdena) är:
3.   Barn och ungas uppväxtvillkor
9.   Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Barn-och utbildningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltning 
tagit fram ett förslag på en gemensam handlingsplan för socialnämnden och 
barn-och utbildningsnämnden. Förslaget presenterades på ett gemensamt 
möte med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13.
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Förslaget på handlingsplan grundar sig mycket i aktiviteter som redan 
pågår i de båda förvaltningar och som nu blir en tydlig del i kommunens 
folkhälsoplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2019-11-29
Handlingsplan utifrån kommunens folkhälsoplan 2019-11-29
Arbetsutskottet § 54/2019

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Kommunstyrelsen

___

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-11

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 93/2019 Dnr 2019/404 003

Intern kontroll 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2020 enligt det justerade förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer och tillämpningsanvisningar 
för intern kontroll utifrån kommunallagens bestämmelser. Nämnderna ska 
varje år 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.

Kommunen har riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen som antagits av kommunstyrelsen 2018-09-04, § 78/2018. 
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. 
Kontrollplanen ska följas upp årligen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-04, § 44/2019, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på internkontrollplan 2020 till 
nämndens sammanträde i december 2019. 

Arbetsutskottet ville behålla tre av kontrollområden från 2019: 
 Kontroll av att mottagande i särskolan uppfyller skollagens krav
 Kontroll av att fakturor betalas i tid
 Kontroll av att politiska beslut verkställs

Därutöver ville arbetsutskottet lägga till två kontrollområden: 
 Kontroll av att det kommunala aktivitetsansvaret uppfyller 

skollagens krav
 Kontroll av att förskolan erbjuder plats inom fyra månader utifrån 
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skollagens krav

Martin Snickars och Lena Carlsson har tagit fram ett förslag till 
kontrollplan för 2020 med de fem föreslagna kontrollområdena. Föreslagna 
kontrollområden har riskbedömts. Ett kontrollområde fick låg risknivå: 
Kontroll av att det kommunala aktivitetsansvaret uppfyller skollagens krav. 
Det kan strykas som kontrollområde ur internkontrollplanen 2020. 

Arbetsutskottet 2019-12-02, § 49/2019, beslutade att stryka det föreslagna 
kontrollområdet ”Kontroll av att det kommunala aktivitetsansvaret 
uppfyller skollagens krav” då det bedömts som låg risknivå. En rapport om 
det kommunala aktivitetsansvaret kan tas med i planen för rapporter 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-11-26
Förslag till internkontrollplan 2020 – justerad efter AU
Arbetsutskottet § 49/2019

Skickas till
Anna-Karin Hesselgård, skoladministratör
Annika Dehlin, verksamhetschef elevhälsan
Anncharlott Franzon, controller
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Samtliga skolledare

___
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BUN § 94/2019 Dnr 2019/405 003

Rapporter till barn- och utbildningsnämnden 
2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2020 ska lämnas enligt det justerade förslaget. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till nämnden 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare 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 2020 utifrån riktlinjerna. 

Det finns redovisningar som inte ses som kontrollområden enligt den 
interna kontrollen men som kan vara av värde för nämnden att ta del av. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-04, § 45/2019, gav 
barn- och utbildningschef Martin Snickars och nämndsekreterare Lena 
Carlsson i uppdrag att ta fram en plan på rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2020 till nämndens sammanträde i december 2019. 

Arbetsutskottet 2019-12-02, § 50/2019, beslutade att lägga till en rapport 
om det kommunala aktivitetsansvaret i förlaget till rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2020.

Vid dagens sammanträde föreligger en justerad plan för rapporter 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-11-26
Plan för rapporter 2019-11-26 justerad efter AU
Arbetsutskottet § 50/2019
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Skickas till
Samtliga med tilldelat ansvar för rapporter
Samtliga skolledare

___
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BUN § 95/2019

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2019-12-02 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2019-12-02

Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2019-11-06 – 2019-12-02

Rektor Aina Kalle – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Andreas Ekberg – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Rektor Annelie Johansson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Förskolechef Christina Koberg – 2019-12-02
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 3 st.

Rektor Emma Roos Simonsson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.
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Rektor Johanna Ulvenhag – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2019-12-02
Punkt 1.11 Anställning, 5 st. 
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st. 

Rektor Lars-Göran Larsson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.

Rektor Lena Homanen Malmer – 2019-12-02
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st.

Rektor Liisa Karlsson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.

Förskolechef Maria Karlsson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Marie Karlsson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Marie-Sofie Ekman – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 2 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2019-12-02
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 3 st. 
Punkt 1.8 Fastställa läsårstider samt arbetsår, 1 st.

Rektor Mathilda Kahn – 2019-12-02
Punkt 4.5 Avstängning från fritidshem p.g.a. obetald fordring, 2 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2019-12-02
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2019-12-02
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-12-02
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Rapport anmälan om kränkande behandling och utredningar 2019-11-06 – 
2019-12-02
Rapport delegationsbeslut 2019-12-02

___
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BUN § 96/2019

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2018/2019. 
Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun ska återbetala 311 400 
kronor.
Beslut: Slutredovisning för samverkan mellan Skolverket och 
Hultsfreds kommun inom ramen för uppdraget att genomföra 
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 
elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än 
svenska. Skolverket har beslutat godkänna redovisningen utan 
återkrav. 
Information: Om Skolverkets fortsatta hantering av besluten för 
kontroll av statsbidrag för yrkesförarutbildning.
Beslut: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019. 
Skolverket beslutar bevilja rekvisitionen. Hultsfreds kommun 
beviljas 21 000 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för fjärrundervisning för 2019/2020. Skolverket 
beslutar delvis bevilja ansökan. Hultsfreds kommun beviljas 
243 914 kronor. 
Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2019/2020. Skolverket beslutar bevilja rekvisitionen. 
Hultsfreds kommun beviljas 850 000 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för HT 2019. Hultsfreds kommun beviljas 73 953 
kronor. 
Beslut: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan HT 2019. 
Hultsfreds kommun beviljas 233 167 kronor. 
Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder. 
Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020.

2. Skolinspektionen
Uppföljning av kvalitetsgranskning av grundskolans arbete för att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
vid Albäcksskolan 2. Skolinspektionen bedömer att Hultsfreds 
kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen 
avlutas därmed. 
Beslut efter uppföljning av tillsyn avseende erbjudande av 
förskoleplats i Hultsfreds kommun. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö
Beslut i överklagat skolskjutsärende: Förvaltningsrätten avskriver 
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målet från vidare handläggning. 

4. Universitets- och högskolerådet 
Universitets- och högskolerådet har fattat beslut om vilka 
ansökningar till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning som beviljats 
medel vid ansökningsomgången 2019. Hultsfreds kommuns 
ansökan har beviljats medel med totalt 
25 664 euro. 

5. Stiftelsen Den Nya Välfärden, konkurrenskommissionen
Preliminär promemoria med beskrivning av vad kommissionen 
hittills har uppfattat har upprättats i ett ärende som berör Hultsfreds 
kommun. 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen
            Redovisning av statsbidrag för fritidshemssatsningen 2018/2019

7. Hultsfreds gymnasium
Protokoll från programråd, hotell och turism 20219-10-25

___

19



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-11

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 97/2019 Dnr 2019/403 600

Ändrat datum för barn- och 
utbildningsnämnden i januari 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra datum för nämndens 
sammanträde i januari 2020 till den 23 januari 2020, kl. 13.30.

Sammanfattning
Ändrat datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari 
2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M, föreslår att 
barn- och utbildningsnämnden i januari 2020 ändras från den 22 januari till 
den 23 januari 2020, kl. 13.30.

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

___
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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 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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