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Ärendelista 2020-01-23

Val av protokolljusterare

§ 1 Redovisning av kostnader och 
elevantal utifrån överenskommelse om 
skolskjutsar med Prolympia, Nya 
Centralskolan i Virserum AB

2020/2 623

§ 2 Riktlinjer och regler för plats i förskola 2020/1 710

§ 3 Information om heltidsmentorer på 
Albäcksskolan

§ 4 Reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden

2020/3 002

§ 5 Rätt att underteckna avtal m.m. för 
barn- och utbildningsnämnden

2020/4 002

§ 6 Information om utredningar vid 
avstängning från plats i förskola eller 
fritidshem

§ 7 Ekonomi - anpassningar av budget 2019/333 049

§ 8 Policy för hållbar utveckling - remiss 2018/317 019

§ 9 Upphandling av karaktärskurser inom 
industritekniska programmet

2019/382 612

§ 10 Anmälan av delegationsbeslut

§ 11 Meddelande

§ 12 Planering av utvärderingsdagarna

§ 13 Presidiekonferens Länsgemensam 
ledning i samverkan

Närvarolista
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BUN § 1/2020 Dnr 2020/2 623

Redovisning av kostnader och elevantal utifrån 
överenskommelse om skolskjutsar med 
Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skjuta till 
216 000 kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar 
läsåret 2020/2021 till Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum. 
Kostnaderna beräknas uppgå till 84 000 kronor för höstterminen 2020 och 
132 000 kronor för vårterminen 2021.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett nytt avtal gällande 
skolskjutskostnader som kräver extrainsatta skolskjutsturer kan tecknas 
med Nya Centralskolan AB med komplettering i paragraf 4 att Nya 
Centralskolan schemalägger så att det som mest blir två olika sluttider per 
skoldag.

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att fortsätta avtalet med skolskjuts till 
Prolympia utan omförhandling. Vi anser att det är högst rimligt att vi varje 
tillfälle som ges göra allt för att hålla skattebetalarnas/kommunens 
kostnader så låga som möjligt. Det finns ingenting som talar för att inte 
omförhandla avtalet så som vi ser det. 

Sammanfattning
Förhandlingar genomförs inför läsåret 2020/2021 mellan kommunen och 
Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum AB gällande skolskjutskostnader 
som kräver extrainsatta skolskjutsturer. Det föreslås att det avtal som 
tecknades september 2019 förlängs med ytterligare ett år och att 4 
paragrafen kompletteras med att Nya Centralskolan schemalägger så att det 
som mest blir två olika sluttider per skoldag. 
Inför läsåret 2021/2022 förväntas utvärdering genomföras och nya 
förhandlingar innan överenskommelsen löper ut.  

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

Förhandlingarna resulterade i en uppgörelse som innebär att Nya 
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Centralskolan i Virserum AB 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.

Inför läsåret 2019/2020 omförhandlades överenskommelsen till att Nya 
Centralskolan i Virserum AB ska betala 11 000 kronor per elev och läsår. 
Ett avtal om fördelningen upprättades. Avtalet gäller läsåret 2019/2020 
utan förlängning. Inför läsåret 2020/2021 ska utvärdering av avtalet och 
förhandling om nytt avtal genomföras.

Förhandlingar om skolskjutsar till Nya Centralskolan i Virserum inför 
läsåret 2020/2021
Förslag till ny överenskommelse för skolskjutsar till Nya Centralskolan är 
att 4 paragrafen i nuvarande avtal kompletteras med att Nya Centralskolan 
schemalägger så att det blir högst två olika sluttider per skoldag.

Övriga delar i överenskommelsen är oförändrade. Det innebär att Nya 
Centralskolan i Virserum AB som tidigare betalar 11 000 kronor per elev 
och läsår och att skolskjutstiderna anpassas 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 2020/2021 och utvärdering med ny 
förhandling förväntas ske innan överenskommelsen löper ut. 

Uppskattade kostnader inför läsåret 2020/2021
Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 
Utifrån nuvarande information om antal elever och kostnader har en 
uppskattad kostnadsberäkning gjorts. Elevantalet kan ändras vid 
inflyttning/utflyttning. Kostnaderna är svåra att uppskatta. De kan bli både 
högre och lägre beroende på möjligheterna till samordningen av 
skolskjutsar under nästa läsår.

Termin Antal elever Kostnad
Höstterminen 2020 35 84 000 kr
Vårterminen 2021 35 132 000 kr
Totalt läsår 2020/2021 35 216 000 kr

Ovanstående är de beräknade kostnader som återstår för Hultsfreds 
kommun efter att Nya Centralskolan i Virserum AB blivit fakturerade 
11 000 kronor/elev totalt 385 000 kr för hela läsåret. 

Om det nya förslaget till överenskommelse för läsåret 2020-2021 beslutas 
så täcker alltså inte Nya Centralskolan i Virserum AB: s ersättning för 
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skolskjutsar hela kostnaden. Detta innebär att kommunal finansiering av 
skolskjutsar till Nya Centralskolan kommer att krävas enligt ovan. Det 
föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till 216 000 
till kontot för skolskjutsar för läsåret 2020/2021.

Utvärdering av skolskjutskostnader tidigare läsår
Läsåret 2018/2019 åkte 33 elever skolskjuts varav 25 elever omfattades av 
överenskommelsen. Kostnaderna för Hultsfreds kommun höstterminen 
uppgick till 203 400 kronor och kostnaderna för vårterminen uppgick till 
185 400 kronor efter att Nya Centralskolan i Virserum AB blivit 
fakturerade för sin del. Total kostnad för Hultsfreds kommun läsåret 
2018/2019 blev därmed 388 800 kronor.

Utvärdering av höstterminen 2019
Utvärderingen visar på att överenskommelsen har följts av båda parter. 

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

Enligt prognos uppskattades höstens utfall av kostnader att bli 130 000 kr. 
Verkligt utfall beräknas bli cirka 84 000 efter fakturering till Nya 
Centralskolan i Virserum AB. Inga pengar tillfördes skolskjutskontot för 
höstterminen då det enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-05-27, 
74/2019, ryms inom befintlig budget. 

Utvärderingen visar 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. Kan Nya Centralskolan samordna ramtiderna med övriga 
skolor i kommunen så ökar generellt belastningen på kommunens ordinarie 
skolskjutsbudget. Samordnas ramtiderna i mindre utsträckning så ökar 
generellt den totala kostnaden för skolskjutsarna och nya ekonomiska 
medel behöver då tillföras.

Genom att begränsa antalet sluttider till två vid Nya Centralskolans 
schemaläggning kan Hultsfreds kommuns kostnader hållas nere.

Arbetsutskottet 2020-01-14, § 1/2020, gav skolskjutshandläggare Ulrika 
Stolt i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till nämndens sammanträde 
den 23 januari 2020. I förslaget till beslut föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att skjuta till 216 000 
kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar läsåret 
2020/2021 till Prolympia, Nya centralskolan i Virserum. Kostnaderna 
beräknas uppgå till 84 000 kronor för höstterminen 2020 och 132 000 
kronor för vårterminen 2021. Vidare föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att ett nytt avtal gällande skolskjutskostnader 
som kräver extrainsatta skolskjutsturer kan tecknas med Nya Centralskolan 

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-23

4(4)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

AB med komplettering i paragraf 4 att Nya Centralskolan schemalägger så 
att det som mest blir två olika sluttider per skoldag.

Förslag 
Pär Edgren, M, föreslår bifall till liggande förslag i tjänsteskrivelse.

Mikael Lång, S, föreslår att avtalet ska omförhandlas. 

Omröstningsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt liggande förslag i 
tjänsteskrivelse eller enligt Mikael Långs förslag om att avtalet ska 
omförhandlas. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 1/2020
Utvärdering av skolskjutsar till Nya Centralskolan i Virserum 2019 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Stolt 20120-01-14

Skickas till
Kommunfullmäktige
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 2/2020 Dnr 2020/1 710

Riktlinjer och regler för plats i förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till riktlinjer och regler 
för plats i förskola. 

Sammanfattning
Riktlinjer och regler för plats i förskola.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjer och 
regler för plats i förskola. Syftet är att samla alla riktlinjer och regler i ett 
dokument och att det ska vara lätt för vårdnadshavare att hitta 
informationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen är på gång att införa ett digitalt system 
för ansökan och köhantering i förskola och fritidshem. Det beräknas vara 
klart och infört i april 2020. Inför det införandet behövs fastställda riktlinjer 
och regler.  

Tidigare beslut om öppettider i förskolorna 2012-05-09, § 45/2012, samt 
öppettider för omsorgen på kvällar och helger 2016-11-16, § 117/2016, tas 
in i dokumentet. Beslutet om forum för samråd 2016-09-14, § 85/2016, tas 
in i dokumentet.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-12-30
Riktlinjer och regler för förskolan 2019-12-10
Arbetsutskottet § 4/2020

Skickas till
Rektorer i förskolan
Skoladministratörer för förskola och grundskola

___
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BUN § 3/2020

Information om heltidsmentorer på 
Albäcksskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Information från rektor på Albäcksskolan om heltidsmentorer. 

Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde deltar rektor Karolina Karlsson och informerar 
om heltidsmentorer på Albäcksskolan. Bakgrund och syfte är att fler elever 
får undervisning av behöriga lärare, likvärdig skola för eleverna och 
attraktivare vid rekrytering. Karolina Karlsson informerar också om 
upplägg, innehåll och effekter av heltidsmentorer.

___

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-23

1(4)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 4/2020 Dnr 2020/3 002

Reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen 
för barn- och utbildningsnämnden. Den reviderade delegationsordningen 
börjar gälla 2020-02-01.

Sammanfattning
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning efter 
översyn från Sveriges Kommuner och Regioner.

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 
2019-01-23, § 7/2019 och gällde från 2019-02-01. 

Kommunen har anlitat en jurist på Sveriges Kommuner och Regioner att gå 
igenom samtliga nämnders delegationsordningar. Utifrån det har justeringar 
gjorts. Det som är överstruket i beslutsunderlaget ska tas bort. Det som är 
nytt är markerat med röd, kursiv stil.

Den inledande informativa texten är omarbetad. Vissa förkortningar och 
förklaringar är borttagna då de inte längre behövs. Det framgår av den 
inledande texten vem som är ersättare för delegat. 

Punkt 1.2 Undertecknande av avtal, bidragsansökningar, fullmakter samt 
handlingar i andra ärenden som inte beslutats av barn- och 
utbildningsnämnd eller dess arbetsutskott tas bort då det inte är en 
beslutanderätt. Ett separat beslut tas om rätt att underteckna av avtal m.m. 

Punkt 1.3 Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling samt 
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uppställande av förbehåll för utlämnande av uppgift numreras om med 
1.2

Punkt 1.4 För personuppgiftsansvarig ta emot anmälan om behandling av 
personuppgifter enligt GDPR är struken. Det är inte en beslutanderätt. 

Punkt 1.5 Prövning av överklagande och om överklagande kommit in i laga 
tid är ändrad till 1.3 Avvisande av överklagande som kommit in för sent. 
Som delegat föreslås delegat vid delegationsbeslut och barn- och 
utbildningschef vid nämndbeslut. 

En ny punkt 1.4 Omprövning vid överklagande av beslut läggs till. Som 
delegat föreslås delegat vid delegationsbeslut och barn- och utbildningschef 
vid nämndbeslut. 

Punkt 1.6 För huvudmannens räkning motta anmälningar från förskolechef 
eller rektor om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling tas bort då det inte är en beslutanderätt. En rutin för att anmäla, 
utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling eller trakasserier enligt 
skollagen eller diskrimineringslagen har tagits fram. 

Punkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, 
Inspektionen för vård och omsorg, Skolväsendets överklagandenämnd, 
Diskrimineringsombudsmannen eller Datainspektion avseende 
anmälnings- eller tillsynsärenden är ändrad till 1.5 Yttrande till samtliga 
tillsynsmyndigheter utom Skolväsendets Överklagandenämnd. Som 
delegats förslås barn- och utbildningschef 

En ny punkt 1.6 är tillagd: Yttrande till Skolväsendets Överklagande 
nämnd. Som delegat föreslås delegat vid delegationsbeslut och barn- och 
utbildningschef vid nämndbeslut.

Punkt 1.8 Fastställa läsårstider för grund- och gymnasieskola och 
fastställa arbetsåret är ändrad till 1.7.

Punkt 1.9 Avstängning i de frivilliga skolformerna enligt 5 kap. 17 § tredje 
stycket SL är ändrad till 1.8. Kommentar är ändrad till Rutin finns. 

Punkt 1.10 För huvudmannens räkning skyndsamt göra en utredning efter 
anmälan om kränkande behandling eller utreda omständigheterna kring 
uppgivna trakasserier och i förekommande fall vidta åtgärder är struken då 
det inte är en beslutanderätt.

Punkt 1.11 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål samt att överklaga 
dom eller beslut inom nämndens verksamhetsområde vid allmän domstol, 
förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd är ändrad till 
1.9 Beslut att överklaga dom/beslut som upphäver eller ändrar nämndens 
beslut. Som delegat föreslås barn- och utbildningschef.
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Ny punkt 1.10 Beslut att överklaga beslut som gått kommunen emot är 
tillagd. Som delegat förslås barn- och utbildningschef. 

Punkt 1.12 Utse ombud att föra nämndens talan är ändrad till 1.11.

Punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal är ändrad till 1.12 Beslut att 
ingå personuppgiftbiträdesavtal med personer utanför den kommunala 
organisationen som behandlar personuppgifter för barn- och 
utbildningsnämndens räkning. Som delegat föreslås barn- och 
utbildningschef. 

Ny punkt 1.13 Beslut om den registrerades rättigheter i fråga om rättelse, 
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till 
annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) är tillagd. Som delegat 
föreslås barn- och utbildningschef.  

I punkt 6.15 Frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering i viss 
skola är kommentaren ändrad till Beslut enligt första stycket överklagas till 
förvaltningsrätten, enligt andra stycket till SkÖ.

Punkt 6.19 är ändrad från Avge yttrande till förvaltningsrätten enligt pkt 
6.17 eller 6.18 till Yttrande till förvaltningsrätten i mål om skolskjuts enligt 
pkt 6.17 eller 6.18.

Punkt 11.1 Anställning, lönesättning och bevilja entledigande av personal 
inom eget ansvarsområde är ändrad till Anställning, avstängning, 
disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av rektor, verksamhetschef eller 
annan personal direkt underställd förvaltningschef. Som delegat föreslås 
barn- och utbildningschef. Kommentar är borttagen. 

Punkt 11.2 Bevilja `kvarstannande´ efter pensionsåldern är ändrad till 
Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande och kvarstående i 
anställning efter uppnådd pensionsålder för rektor, verksamhetschef eller 
annan personal direkt underställd förvaltningschef. Som delegat föreslås 
barn- och utbildningschef. Kommentar är borttagen. 

Punkt 11. 3 Entledigande med förkortad uppsägningstid är ändrad till Lön 
eller andra förmåner för rektor, verksamhetschef eller annan personal 
direkt underställd förvaltningschef. Som delegat föreslås barn- och 
utbildningschef. 

Punkt 11.4 Disciplinpåföljd är ändrad till Anställning, avstängning, 
disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av annan personal inom 
nämndens förvaltning. Som delegat föreslås rektor eller verksamhetschef. 

Ny punkt 11.5 Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande 
och kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder för annan 
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personal inom nämndens förvaltning är tillagd. Som delegat föreslås rektor 
eller verksamhetschef.

Ny punkt 11.6 Lön eller andra förmåner för annan personal inom 
nämndens förvaltning är tillagd. Som delegat förslås rektor eller 
verksamhetschef. 

Tidigare punkt 11.5 Tillsättning av obehörig lärare eller förskollärare 
längre tid än sex månader men högst ett år är ändrad till 11.7.

Tidigare punkt 11.6 Anställning av person som saknar lärarutbildning i 
högst tre år enligt förordning SFS 2016:350 är ändrad till 11.8. 

Punkt 12.5 Utse beslutsattestanter är struken. Får inte delegeras. 

13. Musikskola ändras till 12.

Punkt 13.4 Avgiftsbefrielse i vissa fall ändras till 12.1.

Punkt 13.5 Avstängning från plats i musikskolan p.g.a. ej betalda avgifter 
ändras till 12.2. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-12-18
Reviderad delegationsordning 2020-01-15
Arbetsutskottet § 7/2020

Skickas till
Samtliga delegater
Skoladministratörerna

___
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BUN § 5/2020 Dnr 2020/4 002

Rätt att underteckna avtal m.m. för barn- och 
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

1. Följande personer kan, inom nämndens ansvarsområde, underteckna 
avtal och liknande handlingar på nämndens vägnar: 

 Ordförande i barn- och utbildningsnämnden eller vid förfall 
för denne

 1: e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden eller vid 
förfall även för denne

 2: e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

            Kontrasignering ska alltid göras av barn- och utbildningschef eller 
            dennes ersättare vid frånvaro.

2. Följande personer kan, på nämndens vägnar, underteckna avtal och 
liknande handlingar var för sig inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom befintlig budget:

 Barn- och utbildningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen

 Rektor eller verksamhetschef för sitt ansvarsområde
 

3. Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning 
får ensam underteckna avtal och andra handlingar som upprättats 
med anledning av delegationsbeslutet oavsett detta beslut. 

4. Utdrag från barn- och utbildningsnämndens beslutsprotokoll ska 
gälla som bevis för vem som får underteckna avtal m.m.

Sammanfattning
Fastställande av vem som har rätt att underteckna avtal m.m. för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
I det gemensamma reglementet för den politiska organisationen framgår att 
skrivelser, avtal och andra utgående handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förhinder för denne av förste eller 
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andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden 
beslutar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet.

I övrigt bestämmer styrelsen och nämnderna vem som ska underteckna 
handlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2019-12-30
Arbetsutskottet § 8/2020

Skickas till
Samtliga skolledare och verksamhetschefer
Skoladministratörer

___
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BUN § 6/2020

Information om utredningar vid avstängning 
från plats i förskola eller fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. 

Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde informerar rektorerna Marie Karlsson och 
Jessica Andersson Landholm om de utredningar som görs vid avstängning 
från plats i förskola eller fritidshem. Det är en lång och svår process. Det är 
viktigt att ha en god relation med föräldrarna. Barnets behov och rättigheter 
måste vägas in.  

___

15



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-23

1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 7/2020 Dnr 2019/333 049

Ekonomi - anpassningar av budget
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Anpassningar av budget utifrån att statsbidraget Fri500 kommer att 
upphöra 2020. 

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet 2019-08-19, § 31/2019, gav barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att återkomma till nästa arbetsutskott den 9 
september 2019 med förslag till anpassningar av budget utifrån att 
statsbidraget Fri500 kommer att upphöra 2020. 

Vid arbetsutskottet 2019-09-09, § 37/2019, presenterade Martin Snickars 
anpassningar 2019 samt konsekvenser av dessa. Martin Snickars 
presenterade också förslag på anpassningar för 2020 och 2021. 
Arbetsutskottet gav Martin Snickars i uppdrag att fortsätta ta fram förslag 
till anpassningar av budget utifrån att statsbidraget Fri500 kommer att 
upphöra 2020. Återrapportering ska lämnas på nästa arbetsutskott den 7 
oktober 2019.

Vid arbetsutskottet 2019-10-07, § 40/2019, återrapporterade Martin 
Snickars från arbetet med att ta fram anpassningar av budget utifrån att 
statsbidraget Fri500 kommer att upphöra 2020. Arbetsutskottet tog emot 
informationen och gav barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att ta fram anpassningar av budget. 
Återrapportering ska göras i december 2019.  

Vid Arbetsutskottet 2019-12-02, § 48/2019, återrapporterade Martin 
Snickars från arbetet med att ta fram anpassningar av budget. 
Arbetsutskottet tog emot informationen och gav barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram anpassningar 
av budget. Återrapportering ska göras på arbetsutskottet den 14 januari 
2020.  

Vid arbetsutskottet 2020-01-14, § 3/2020, återrapporterade Martin Snickars 
från arbetet med att ta fram anpassningar av budget utifrån att statsbidraget 
Fri500 kommer att upphöra 2020. Arbetsutskottet beslutade att ta emot 
informationen och för den vidare till nämnden den 23 januari 2020.
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Vid dagens sammanträde informerar Martin Snickars om arbetet med att ta 
fram anpassningar av budget utifrån att statsbidraget Fri500 kommer att 
upphöra 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 3/2020

___
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BUN § 8/2020 Dnr 2018/317 019

Policy för hållbar utveckling - remiss
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till policy 
för hållbar utveckling utan ställer sig bakom förslaget. 

Sammanfattning
Remiss av ett förslag till policy för hållbar utveckling. Syftet med policyn 
är att kommunicera kommunens strävan och ange en riktning för ett 
hållbart samhälle, enligt Kommunfullmäktiges strategikarta. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19, § 250/2019, att 
remittera ett förslag om policy för hållbar utvecklig samt styrkort för 
hållbar utveckling till nämnder och bolag.

Svar på remissen ska vara hållbarhetsstrategen tillhanda senast den 28 
februari 2020.

Ett förslag till policy för hållbar utveckling har under hösten 2018 
genomgått remittering. Ett antal remissvar kom in från instanser och 
intressenter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Remissvar redovisades 
för kommunstyrelsen med kopia av inskickat material i beslutsunderlaget.

Utifrån remissvaren och omvärldsbevakning har förslaget uppdaterats och 
justerats i text. Det kan därför vara rimlig att det uppdaterade förslaget 
återremitteras.

Syftet med policyn är att kommunicera kommunens strävan och ange en 
riktning för ett hållbart samhälle, enligt Kommunfullmäktiges strategikarta. 
Målsättningen är att förslaget inte ska leda till ökade kostnader eller behov 
av extra personella resurser. Strävan är att istället styra befintliga kostnader 
och personal åt en hållbar riktning. 

För att följa utvecklingen har ett styrkort för hållbarhet tagits fram och 
bifogats till förslaget om en policy för hållbar utveckling. Styrkortet utgår 
från de globala målen genom förslag på nyckeltal fördelat på de tre 
perspektiven för hållbarhet samt ett ytterligare perspektiv för 
genomförande.

Förslaget hänvisar till regionala dokument som blir formellt antagna först 
under höstvintern 2019/2020.
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Arbetsutskottet 2020-01-14, § 9/2020, gav barn- och utbildningschef 
Martin Snickars i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag till 
svar gällande förslaget till policy för hållbar utveckling till nämndens 
sammanträde den 23 januari 2020.

Vid dagens sammanträde informerar Martin Snickars om att han inte anser 
att det behövs några synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 250/2019
Förslag till policy för hållbar utveckling
Förslag till styrkort för hållbar utveckling
Arbetsutskottet § 9/2020

Skickas till
Hållbarhetsstrategen

__
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BUN § 9/2020 Dnr 2019/382 612

Upphandling av karaktärskurser inom 
industritekniska programmet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avbryta uppdraget till barn- och 
utbildningschef Martin Snickars, 2019-09-18, § 70/2019, att göra en 
direktupphandling på karaktärskurser med fokus på programmering och 
3D-printing i metall för att kunna erbjuda ett modernt industritekniskt 
program. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra en offentlig 
upphandling av karaktärskurser inom industritekniska programmet. 

Sammanfattning
Förslag att undervisningen inom karaktärskurserna på industriprogrammet 
köps in av extern aktör som kan erbjuda både undervisning och utrustning.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds gymnasium startade upp industritekniska programmet inför 
höstterminen 2018 med fokus på teknik, programmering, 3D-modellering 
och industriteknisk produktion.  

Eleverna lär sig att designa produkter för framtidens tillverkningsteknik. 
Med ny teknik skapas produkter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 
Man sparar material utan att kvalitet och hållbarhet försämras. 

Framtidens industri kräver kreativitet, affärsanda och nytänkande kring 
design och produktion. Eleverna får lära sig modellering i 3D för 
visualisering genom VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality = 
datorgenererad virtuell/förstärkt verklighet) och för 3D-printing för att 
möta framtidens behov inom tillverkningsindustrin.

För att kunna erbjuda ett modernt industritekniskt program behöver 
undervisningen i karaktärskurser utvecklas med fokus på programmering 
och 3D-printing i metall.  För att kunna utföra delarna i utbildningen 
behövs automationsteknik i form av robotar, 3D-scanner och 3D-skrivare 
för utskrifter i metall. 

En utredning har genomförts av barn- och utbildningschef Martin Snickars 
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och rektor Andreas Ekberg på Hultsfreds gymnasium under våren 2019 
som visar på att Hultsfreds gymnasium inte själva har möjlighet att 
investera i den teknik som behövs till industritekniska programmet. Därför 
föreslås att undervisningen köps in av extern aktör som kan erbjuda både 
undervisning och utrustning för undervisning i karaktärskurserna.

Upphandling av undervisningen föreslås göras genom en 
direktupphandling. Direktupphandlingen görs genom en avsiktsförklaring 
från Hultsfreds kommun om att direktupphandla utbildningen med start 
vårterminen 2020. 

Uppdraget i direktupphandlingen innefattar:

 Undervisning och examination i karaktärskurser inom 
industritekniska programmet.

 Samordning gällande schema och övergripande policys med 
Hultsfreds gymnasium.

 Utbildningsanordnaren ska tillhandahålla tillhörande kurslitteratur.
 Utbildningsanordnaren ska tillhandahålla modern teknik för 

utbildningen i karaktärskurserna. Tekniken ska innehålla 
automationsutrustning i form av robotar i olika storlekar, 3D-
skrivare för utskrift i metall, 3D-scanner samt utbildning i på 
marknaden förekommande kringutrustning. Även träning i mer 
traditionell utrustning som t ex CNC-maskiner ska kunna erbjudas. 

 Marknadsföring av industritekniska programmet ingår som en del i 
direktupphandlingen.

 Undervisningen ska erbjudas i nära anslutning till Hultsfreds 
gymnasium. 

 Direktupphandlingen ska innefatta 3,5 läsår med möjlighet till 
förlängning. Avtalet ska gälla med start vårterminen 2020 samt 
läsåren 2020/2021, 2021/2022 och 2022/2023.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-09-18, § 70/2019, 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.

Konkurrenskommissionen har kommit in med en preliminär promemoria av 
vad de hittills uppfattat har upprättats i ärendet. Martin Snickars har lämnat 
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ett yttrande till Konkurrenskommissionen att upphandlingen har avbrutits. 
Inget avtal kommer att tecknas i dagsläget. En ny upphandling kommer att 
göras under våren 2020.

Beslutsunderlag
BUN § 70/2019

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 10/2020

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-01-14 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden

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

Arbetsutskottet 2020-01-14

Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2019-12-03 – 2020-01-14

Rektor Aina Kalle – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 6 st.

Rektor Anna Källåker – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Rektor Annelie Johansson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 14 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 11 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2020-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st.
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Emma Roos Simonsson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 10 st.

Rektor Fredrik Laapotti – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2020-001-14
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.
Punkt 4.8 Plats i fritids p.g.a. elevens behov eller familjens situation, 1 st. 

Rektor Johanna Ulvenhag – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 12 st.

Rektor Karolina Karlsson – 2020-01-14
Punkt 1.11 Anställning, 4 st. 

Rektor Lars-Göran Larsson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Rektor Lena Homanen Malmer – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 7 st.

Rektor Liisa Karlsson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 8 st.

Rektor Linda Ungsäter – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2020-01-14
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 4 st.
Punkt 11.1 Anställning, 10 st.
Punkt 7.9 Beslut om elev tas emot i grundsärskolan, 1 st.

Rektor Marie Karlsson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 4 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2020-01-14
Punkt 1.11 Föra talan och överklaga, 2 st.
Punkt 1.13 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 st.
Punkt 1.2 Underteckna avtal och bidragsansökningar, 3 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 grundskola, 1 st.

Rektor Mathilda Kahn – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 9 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 3 st.

Ordförande Pär Edgren – 2020-01-14
Punkt 1.9 Avstängning av elev från Hultsfreds gymnasium, 1 st. 
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Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2020-01-14
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2020-01-14
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 2 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-01-14
Rapport anmälan om kränkande behandling och utredningar 2019-12-03 – 
2020-01-14
Rapport delegationsbeslut 2020-01-14

___
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BUN § 11/2020

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare för 2018. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut daterat den 23 
oktober 2019 avseende kontrollen av statsbidrag för yrkesförarutbildning. 
Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun inte ska betala tillbaka något 
statsbidrag för yrkesförarutbildning 2018. 
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram för 2019. Skolverket beslutar att delvis 
bevilja ansökan. Hultsfreds kommun beviljas 24 030 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2019. Skolverket 
beslutar att delvis bevilja rekvisitionen. Hultsfreds kommun beviljas 
301 187 kronor i statsbidrag. 
Beslut: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2018/2019. Skolverket 
beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2018/2019. Hultsfreds kommun beviljas 1 624 125 
kronor.
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2019/2020. Hultsfreds kommun beviljas 1 623 060 
kronor. 
Beslut: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2018/2019. 
Skolverket beslutar att Hultsfreds kommun ska återbetala 134 892 kronor. 

2. Skolinspektionen
Skolinspektionen genomför under våren 2020 en tematisk 
kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk inom den 
kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Hultsfreds kommun 
är en av de verksamheter de kommer att besöka. 

3. Universitets- och högskolerådet
Avslutning av projekt inom Erasmus+ med slutbetalning av projektmedel. 
Slutrapport och underlag är granskade och godkända. 

4. Länsstyrelsen Östergötland
Beslut: Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt stiftelselagen för förvaltare av 
Stiftelsen Sociala Samfonden Hultsfred, Stiftelsen Hultsfreds kommuns 
skolsamfond samt Stiftelsen Irene Engdahls samfond att förbruka 
stiftelsernas medel på så sätt som föreslagits. 
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5. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-12-03, § 258/2019: Vattenkampanjen ”Vattentankar”

6. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Yttrande till Konkurrenskommissionen över ärende KKO 19-027 gällande 
upphandling av karaktärskurser inom industritekniska programmet.
Rekvisition: Statsbidrag för lärarassistenter HT 2019.
Rekvisition: Statsbidrag för lärarlönelyftet HT 2019/2020.

7. Albäcksskolan
 Avstängning av elev från grundskolan 2019-12-11 – 2019-12-13.
 Avstängning av elev från grundskolan 2019-12-11 – 2019-12-13.

___
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BUN § 12/2020

Planering av utvärderingsdagarna
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta upp ärendet på nytt vid 
nämndens sammanträde den 13 februari 2020. 

Sammanfattning
Planering av nämndens utvärderingsdagar 18–19 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar upplägget för nämndens 
utvärderingsdagar den 18–19 mars 2020. Även rektorernas synpunkter 
behöver tas med. 

___
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BUN § 13/2020

Presidiekonferens Länsgemensam ledning i 
samverkan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Martina Johansson, C, och 
Mikael Lång, S, ska delta som nämndens representanter vid 
presidiekonferensen Länsgemensam ledning i samverkan i Oskarshamn den 
14 februari 2020. 

Sammanfattning
Inbjudan till presidiekonferens Länsgemensam ledning i samverkan.

Ärendebeskrivning
Den 14 februari 2020 är det presidiekonferens Länsgemensam ledning i 
samverkan i Oskarshamn. Länsgemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård samt skolan bjuder in 
till presidiekonferens två gånger per år. Det är mycket betydelsefullt att 
ansvariga politiker och ledande tjänstepersoner inom socialtjänst, skolan 
och Region Kalmar län får möjlighet att följa arbetet i samverkan mellan 
kommuner och Region Kalmar län. 

Beslutsunderlag
Inbjudan till presidiekonferens Länsgemensam ledning i samverkan i 
Oskarshamn den 14 februari 2020.

Skickas till
Martina Johansson, c
Mikael Lång, S

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-23

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 Gunilla Aronsson, C X

2 Elisabeth Löfkvist, C §§ 1-12
Anders Elgenmark, KD
§ 13 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 Rickard Wästerlund, V X

9 Göran Gustafsson, SD X
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