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Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Magdalena Fransson § 35, via Teams

Utses att justera Mikael Lång     
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Sekreterare …………………………………………….
Lena Carlsson
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Pär Edgren
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Datum för anslags 
uppsättande
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nedtagande

 

Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift …………………………………………….
Lena Carlsson
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Ärendelista 2020-04-15

Val av protokolljusterare

§ 33 Sammanställning av enkät om behov 
av barnomsorg på obekväm tid och 
sommartid

2019/265 719

§ 34 Plats i förskola eller fritidshem när 
vårdnadshavare blir permitterade

2020/110 710

§ 35 Risker i arbetsmiljön överlämnade till 
barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronder 2020

2020/108 026

§ 36 Statsbidrag Yrkesförare 2020 2019/414 047

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut

§ 38 Meddelande

Närvarolista
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BUN § 33/2020 Dnr 2019/265 719

Sammanställning av enkät om behov av 
barnomsorg på obekväm tid och sommartid
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnomsorg på obekväm tid och 
sommartid erbjuds i samma omfattning som tidigare.

Sammanfattning
Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid är i stort sett oförändrat 
sedan 2019. 
Antalet föräldrar som uppger att de har behov av barnomsorg under 
sommartid har minskat något, men är mer oförutsägbart än tidigare.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-10, § 28/2019, 
beslutade om en uppföljning av behovet av barnomsorg på obekväm tid och 
sommartid.  

Sammanställning av enkät 2020 visar att 26 föräldrar (5,9% av de 
svarande) har behov av barnomsorg på grund av arbete efter klockan 22.15 
vardagar och helger. 413 föräldrar (94,1% av de svarande) uppger att de 
inte har detta behov. Motsvarande siffror var 2019, Ja 27 (4,8%) Nej 541 
(95,2%)

Det är 20 barn placerade i omsorgen på kvällar och helger. Det är just nu 
inga barn som står i kö. Verksamheten kan se att behovet av omsorg på 
helger har ökat medan omsorg på vardagskvällar har minskat något.

Sammanställning av enkät 2020 visar att 177 föräldrar (41,6% av de 
svarande) har behov av barnomsorg v. 28 - 31. 248 föräldrar (58,4% av de 
svarande) uppger att de inte har detta behov. Motsvarande siffror var 2019, 
Ja 204 (37,2%) Nej 345 (62,8%). Bland kommentarerna kan vi se att flera 
föräldrar ännu inte vet om de kommer att ha behov av barnomsorg under 
sommaren. Sju föräldrar uppger att de har behov v.28.

Sommaren 2019 var det många av de som uppgivit att de hade behov av 
barnomsorg under sommaren, men som inte nyttjade platsen.
Det är mycket svårt att förutse det faktiska behovet av barnomsorg 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 33/2020
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Sammanställning av enkät styrmodellen föräldrar VT 2019 - Resultat 
behov omsorg

Skickas till
Rektorer förskola och F-6

___
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BUN § 34/2020 Dnr 2020/110 710

Plats i förskola eller fritidshem när 
vårdnadshavare blir permitterade
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från den 1 april 2020 tillåta byte 
av plats, från den dag då vårdnadshavare meddelar byte av plats på grund 
av permittering. 

I det fall vårdnadshavaren helt vill säga upp barnets plats i förskola eller 
fritidshem på grund av permittering tas uppsägningstiden på två månader 
tillfälligt bort. 

Beslutet gäller till och med 31 december 2020. 

Sammanfattning
 Enligt riktlinjer ska vårdnadshavare meddela byte av plats två månader i 
förväg. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att tillåta byte av plats från 
den dag då vårdnadshavare meddelar byte av plats på grund av 
permittering.
I det fall vårdnadshavaren helt vill säga upp barnets plats i förskola eller 
fritidshem föreslås att uppsägningstiden på 2 månader tillfälligt tas bort. 

Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjer och regler för plats i förskolan samt riktlinjer och regler för 
plats i fritidshem måste vårdnadshavare säga upp platsen senast två 
månader innan aktuellt slutdatum Uppsägningstiden är två månader. Avgift 
tas ut under uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare. 
Vårdnadshavare ska meddela förändring av placering, till exempel 
föräldraledighet, senast två månader i förväg.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att från den 1 april 2020 tillåta 
byte av plats från den dag då vårdnadshavare meddelar byte av plats på 
grund av permittering. När vårdnadshavaren börjar arbeta igen har man rätt 
att omedelbart gå upp i tid. 

I det fall vårdnadshavaren helt vill säga upp barnets plats i förskola eller 
fritidshem på grund av permittering föreslås att uppsägningstiden på två 
månader tillfälligt tas bort. 
  
Om vårdnadshavare sagt upp platsen och senare behöver plats i förskola 
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kommer man att behöva ansöka på nytt. Det är då ordinarie regler som 
gäller att plats erbjuds inom fyra månader. Det kan också innebära att 
barnet inte får plats i just den förskola eller barngrupp barnet tidigare gick i. 

Avgiften för plats i förskola eller fritidshem styrs av vårdnadshavarens 
inkomst. Det innebär att låg inkomst ger låg avgift. I det fall 
vårdnadshavaren inte har någon skattepliktig inkomst blir det heller ingen 
avgift. Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanar därför 
vårdnadshavare som blir permitterade att ändra inkomst.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 34/2020
Tjänsteskrivelse från Kristina Råsmark 2020-04-07

Skickas till
Rektorer för förskola och grundskola F-6
Skoladministratörer förskola och grundskola

___
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BUN § 35/2020 Dnr 2020/108 026

Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 
2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Skolintendent 
Magdalena Fransson får i uppdrag att sammanställa och prioritera åtgärder 
utifrån riskbedömningen till nämndens sammanträde den 17 juni 2020.

Sammanfattning
Risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och utbildningsnämnden efter 
arbetsmiljöronderna 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för rapporter till barn- och 
utbildningsnämnden 2020 så ska en sammanställning av de mottagna 
riskerna i arbetsmiljön som är överlämnade till nämnden efter 
arbetsmiljöronderna tas upp som ärenden i april 2020. 

Vid dagens sammanträde presenterar skolintendent Magdalena Fransson 
sammanställningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 32/2020
Sammanställning av risker i arbetsmiljön överlämnande till barn- och 
utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronderna 2020

Skickas till
Magdalena Fransson, skolintendent

___
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BUN § 36/2020 Dnr 2019/414 047

Statsbidrag Yrkesförare 2020
Beslut
Då förutsättningarna har ändrats så beslutar barn- och utbildningsnämnden 
att avsluta ärendet angående yrkesförare 2020 utan åtgärd.

Sammanfattning
Ärendet angående yrkesförare 2020 utgår då förutsättningarna har 
förändrats.

Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottet 2020-04-06, § 30/2020, informerade barn- och 
utbildningschef Martin Snickars om statsbidraget för yrkesförare 2020. 
Arbetsutskottet gav Martin Snickars i uppdrag att ta fram en 
tjänsteskrivelse till nämnden. 

Vid nämndens sammanträde informerar Martin Snickars om att 
förutsättningarna har förändrats och att ärendet inte längre är aktuellt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 30/2020

___
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BUN § 37/2020

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2020-04-06 anmäls till barn- och 
utbildningsnämnden

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

Arbetsutskottet 2020-04-06

Rektor Aina Kalle – 2020-04-06
Punkt 10.2 Mottagande av elev till utbildning på grundläggande nivå, 2 st.
Punkt 10.4 Mottagande av elev till utbildning på gymnasial nivå, 2 st.
Punkt 10.6 Upphörande av utbildning för elev på kommunal 
vuxenutbildning eller på nytt bereda sådan utbildning, 1 st.

Skolskjutshandläggare Anders Kindström – 2020-04-06
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 9 st.

Rektor Anna Källåker – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

Rektor Annelie Johansson – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 8 st.
Punkt 2.3 Mottagande av barn från annan kommun, 1 st.
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 2 st.

Rektor Charlotte Söderling – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.

Rektor Elisabeth Kling – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

Rektor Emma Roos Simonsson – 2020-04-06
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 2 st.
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Rektor Fredrik Laapotti – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.

Rektor Johanna Ulvenhag – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.

Rektor Lena Homanen Malmer – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 6 st.

Rektor Liisa Karlsson – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.

Rektor Louise Andersson – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 5 st.

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 2 st.
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st.

Rektor Marie Karlsson – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring, 1 st.

Bitr. rektor Marie-Sofie Ekman – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 3 st.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2020-04-06
Punkt 1.5 Yttrande till tillsynsmyndighet utom SKÖ, 2 st.
Punkt 11.1 Anställning, 1 st.

Rektor Mathilda Kahn – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

Rektor Mikael Pettersson – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

Ordförande Pär Edgren – 2020-04-06
Punkt 1.1 Brådskande ärende, 2 st.

Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2020-04-06
Punkt 11.4 Anställning, 1 st.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-06
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Rapport delegationsbeslut 2020-04-06

___
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BUN § 38/2020

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd. Hultsfreds 
kommun beviljas 286 594 kronor för VT 2020.  
Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020. 
Hultsfreds kommun beviljas 140 420 kronor.  
Beslut: Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för 2020. Hultsfreds 
kommun beviljas 641 025 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 
ordinarie undervisningstid för 2020. Hultsfreds kommun beviljas 360 000 
kronor. 
Beslut: Statsbidrag för fjärrundervisning för 2019. Skolverket beslutar att 
godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det 
gäller specialpedagogiska insatser för 2020. Skolverket beslutar avslå 
ansökan. 
Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 
2020. Hultsfreds kommun beviljas 11 410 109 kronor. 

2. Stiftelsen Den Nya Välfärden, Konkurrenskommissionen
Slutlig promemoria med kommissionens bedömning gällande fråga om 
snedvridning av konkurrens genom otillåten direkttilldelning. 

3. Kommunfullmäktige
2020-03-23, § 13/2020: Ombudgetering 2020
2020-03-23, § 17/2020: Deltagande på distans samt ändring av 
kommunstyrelsens offentliga sammanträden

4. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Redovisning: Statsbidrag för fjärrundervisning 2019
Redovisning: Statsbidrag för likvärdig skola 2019
Redovisning: Statsbidrag för bättre skolutveckling i förskolan 2019
Rekvisition: Statsbidrag för introduktionsprogrammet 2020
Ansökan: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020
Ansökan: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2020 
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering 2020-03-03 – 2020-04-06
Anmälningar och utredningar om kränkande behandling eller 
diskriminering – Totalt från 2019-09-01

___
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Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Martina Johansson, C 

2 Elisabeth Löfkvist, C 
Gunilla Aronsson, C,
via Teams

3 Maria Österberg, C, via Teams

4 Annica Eek, KD Anders Elgenmark, KD

5 Pär Edgren, M

6 Mikael Lång, S

7 Christel Rüdiger Karlsson, S Lena Persson, S

8 Kjell Mellberg, S

9 Göran Gustafsson, SD

13


	Protokoll förstasida
	Sammanställning av enkät om behov av barnomsorg på obekväm tid och sommartid
	Beslut BUN 2020-04-15
Sammanställning av enkät om behov av barnomsorg på obekväm tid och sommartid
	Sida 1
	Sida 2


	Plats i förskola eller fritidshem när vårdnadshavare blir permitterade
	Beslut BUN 2020-04-15
Plats i förskola eller fritidshem när vårdnadshavare blir permitterade
	Sida 1
	Sida 2


	Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2020
	Beslut BUN 2020-04-15
Risker i arbetsmiljön överlämnade till barn- och utbildningsnämnden efter arbetsmiljöronder 2020

	Statsbidrag Yrkesförare 2020
	Beslut BUN 2020-04-15
Statsbidrag Yrkesförare 2020

	Anmälan av delegationsbeslut

	Beslut BUN 2020-04-15
Anmälan av delegationsbeslut

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Meddelande

	Beslut BUN 2020-04-15
Meddelande


	Närvarolista
	Närvarolista BUN 2020-04-15


