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Ärendelista 2018-11-14

Val av protokolljusterare

§ 95 Redovisning av barn och elever med 
behov av insatser

§ 96 Skolverkets riktade stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända 
elevers mottagande och utbildning

2016/86 609

§ 97 Uppföljning av granskning avseende 
intern kontroll vid debitering av 
avgifter

2018/270 007

§ 98 Policy för hållbar utveckling 2018/317 019

§ 99 Ny plan för skola - arbetsliv 2019–
2021

2016/20 619

§ 100 Sammanträdestider m.m. år 2019 för 
barn- och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott

2018/383 600

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut

§ 102 Meddelande

Närvarolista
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BUN § 95/2018 Dnr 2018/410 609

Redovisning av barn och elever med behov av 
insatser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Uppföljning av barn och elever med behov av insatser. 

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 ska nämnden ha en redovisning av barn och elever med 
behov av särskilt stöd.  

Vid nämndens sammanträde deltar förskolechef Annelie Johansson samt 
rektorerna Anna Källåker och Mikael Pettersson. De redovisar hur det ser 
ut med barn och elever inom särskolans målgrupp. De tre avidentifierade 
elevfallen som nämnden har följt kommer att återkomma längre fram när 
de identifierats. 

___
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BUN § 96/2018 Dnr 2016/86 609

Skolverkets riktade stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elevers 
mottagande och utbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning
Information om Skolverkets riktade stöd till verksamhetsutveckling för att 
stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända 
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Ärendebeskrivning
Skolverket har i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser 
i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda 
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att 
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 
Insatserna riktas till huvudmän som tagit emot många nyanlända elever i 
förhållande till kommunens folkmängd. 

Skolverket erbjöd Hultsfreds kommun riktat stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elever. En överenskommelse om 
samverkan tecknades mellan Skolverket och Hultsfreds kommun. Utifrån 
en nulägesanalys prioriterades ett antal problemområden och en åtgärdsplan 
togs fram.

Tilläggsöverenskommelser har sedan tecknats med anledning av 
huvudmannens justeringar av innehållet i åtgärdsplanen.

En slutredovisning på genomförda insatser har nu lämnats till Skolverket. 
Vissa insatser kommer att fortsätta under vårterminen 2019 och 
slutredovisas 2019-06-30.

Beslutsunderlag
Slutredovisning av Skolverkets riktade insatser urval 1: 2016-2018
Ekonomisk slutredovisning av riktade insatser för nyanländas lärande
Intyg att uppgifterna i den ekonomiska slutredovisningen är korrekta

___
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BUN § 97/2018 Dnr 2018/270 007

Uppföljning av granskning avseende intern 
kontroll vid debitering av avgifter
Beslut
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

Sammanfattning
Svar till de förtroendevalda revisorerna angående påpekade brister med 
redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hultsfreds 
kommun genomfört en uppföljning av granskningen avseende intern 
kontroll vid debitering av avgifter som gjordes år 2014.

I rapporten från Pwc, daterad 2018-08-14, bedömdes sammanfattningsvis 
att den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom i allt väsentligt är 
ändamålsenlig. Bedömningen från granskningen år 2014 kvarstår att det till 
största delen saknas en dokumentation över vilka kontroller som ska 
utföras.

Dokumentation av kontroller införs från 2019-01-01:
För att minska risk för att felaktiga belopp debiteras avseende 
barnomsorgsavgifter, granskas underlagen av administratörerna, innan 
fakturafil skickas till ekonomikontoret. 

Varje månad dokumenteras att avstämningen är gjord, med en signatur av 
respektive handläggare, i dokument, som förvaras på skoladministrationen. 
Fel som upptäcks i senare skede rättas och rättningarna dokumenteras i 
samma dokument som ovanstående.

I revisionsrapporten föreslogs att felmeddelande avseende orimlig 
beloppsgräns kan införas. I programmet Extens, där debiteringsfilen för 
barnomsorgsavsavgifter skapas, finns redan inlagt spärr för beloppsgräns, 
eftersom maxtaxa tillämpas i kommunen. 

Stickprov, där redovisning av avgifter stäms av, görs av barn- och 
utbildningsnämndens controller fyra gånger/år.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 49/2018
Missiv från kommunens revisorer 2018-08-14
Revisionsrapport ”Uppföljning granskning av intern kontroll vid debitering 
av avgifter”
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-11-13

Skickas till
De förtroendevalda revisorerna

___
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BUN § 98/2018 Dnr 2018/317 019

Policy för hållbar utveckling
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till policy 
för hållbar utveckling.

Sammanfattning
Remissvar på förslaget till policy för hållbar utveckling.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28, § 180/2018, har överlämnat 
ett förslag till policy för hållbar utveckling på remiss till nämnder, bolag 
och förbundsdirektion. Yttrande på förslaget ska lämnas senast den 30 
november 2018.

Policy för hållbarhet är ett förslag på kommunens inriktning gällande 
hållbar utveckling. Policyn kan bidra till en fossilbränslefri region och 
minimerat tryck på vår jord genom energisnålt och klimatneutralt 
förhållningssätt och beteende. I huvudsak kan policyn och dess bilagor 
utgöra ett stöd men det blir också mer tydligt att hållbar utveckling är en 
ingående ingrediens i kommunens verksamhet. 

Kommunen antar i och med policyn de globala målen, regionens 
uppdaterade handlingsprogram ”Fossilbränslefri region 2030” samt 
hänvisar tydligare till de svenska miljökvalitetsmålen. Policy för hållbar 
utveckling syftar till hur kommunen ska främja hållbara val och vänder sig 
till kommunkoncernen innefattandes bolag, nämnder och förvaltningar. 
Policyn ska vara vägledande och stöttande i planering, budgetering, 
uppföljning och genomförande av den kommunala verksamheten. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 51/2018
Kommunstyrelsen § 180/2018
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen 2018-08-15
Förslag till policy för hållbar utveckling 2018-08-15
Barn- och utbildningsnämnden § 91/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-11-04
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Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

___
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BUN § 99/2018 Dnr 2016/20 619

Ny plan för skola – arbetsliv 2019–2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordet case ska ändras till 
uppdrag i planen för skola – arbetsliv. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen 
för samverkan skola – arbetsliv 2019–2021. Planen ska följas upp av barn- 
och utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är hösten 
2019. 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen befogenheter 
att besluta om revidering av planen löpande under planperioden. 

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola – arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. En ny plan behöver tas 
fram då den tidigare upphörde 2015. 

Ett utkast till plan för samarbete skola – arbetsliv är framtagen. Den har 
varit på remiss till berörda. 

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola – arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-17, § 2/2018, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planen för samverkan skola – arbetsliv 2018 - 
2021. Planen ska följas upp av barn- och utbildningsnämnden. Första 
gången planen ska följas upp är våren 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38/2018, att återremittera 
planen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen vill att synpunkter från 
tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar samt utvecklingskontoret 
bemöts. 

Ett nytt förslag till plan för samverkan skola – arbetsliv är framtagen där 
hänsyn tagits till synpunkter från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar 
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samt från utvecklingskontoret. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 52/2018 
Kommunstyrelsen § 38/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-10-31
Förslag till plan för samverkan skola - arbetsliv 2019–2021

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 100/2018 Dnr 2018/383 600

Sammanträdestider m.m. år 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2019 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.
23 januari 13.00

  4 februari 13.00 13 februari 13.00
Utvärderingsdagar, heldagar 20–21 mars (onsdag-
torsdag)
  4 mars 13.00 13 mars 14.00 (Presidiet till 

BUSG 4 mars
  8 april 13.00 17 april 13.00 (Verksamhets-

besök fm 13 mars)
  6 maj 13.00 15 maj 13.00
10 juni 13.00 19 juni 13.00
19 augusti 13.00 28 augusti 13.00
9 september 13.00 18 september 13.00 (Verksamhets-

besök fm 18 sept.)
  7 oktober 13.00 23 oktober 13.00 (Presidiet till 

BUSG 7 oktober)
  4 november 13.00 13 november 14.00
  2 december 13.00 11 december 13.00

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt möte den 
13 mars och den 13 november kl. 13.00-14.00. 

Gruppmötena är kl. 12.00.

Till verksamhetsbesöken på förmiddagarna den 13 mars och den 18 september 
skickas separata inbjudningar med mer information. 

Presidiet bjuds in för informella överläggningar med barn- och 

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

utbildningsnämndens samverkansgrupp på förmiddagen den 4 mars samt 
förmiddagen den 7 oktober.

Sammanfattning
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och nämndens 
arbetsutskott 2019 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-10-26

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

___
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BUN § 101/2018

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

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-11-06 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

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

Arbetsutskottet 2018-11-05

Rektor Aina Kalle – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 
Punkt 11.1 Anställning, 9 st

Rektor Anna Källåker – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 1 st
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Rektor Charlotte Söderling – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 5 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 3 st
Punkt 2.8 Plats i förskola för BBSS, 1 st
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Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 5 st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 2 st

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2018-11-06
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-11-06
Punkt 6.13 Mottagande av elev från annan kommun, 1 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 6 st
Punkt 2.5 Avstängning från förskola p.g.a. obetald fordring

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan o kränkande behandling, 2 st
Punkt 11.1 Anställning, 3 st
Punkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan, 1 st
Punkt 7.9 Beslut om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen 
eller ämnesområden, 1 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 8 st
Punkt 2.7 Plats i förskola p.g.a. barnets behov eller familjens situation, 1 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-11-06
Punkt 1.2 Underteckna avtal, 5 st
Punkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 18 st
Punkt 1.7 Yttrande till Skolinspektion eller BEO, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 1 st
Punkt 2.2 Yttrande över ansökan om förskola i annan kommun, 3 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st 
Punkt 11.1 Anställning, 1 st
Punkt 6.2 Skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning, 1 st

Rektor Mikael Pettersson – 2018-11-06
Punkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren – 2018-11-06
Punkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 22 st
Punkt 1.9 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna, 3 st
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Verksamhetschef Thomas Åstrand – 2018-11-06
Punkt 11.1 Anställning, 3 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2018-11-06
Punkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 2 st

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-11-05
Rapport delegationsbeslut 2018-11-06

___
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BUN § 102/2018

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018. 
Hultsfreds kommun beviljas 556 300 kronor. 
Beslut: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 
2018. Hultsfreds kommun beviljas 2 730 376 kronor.
Beslut: Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan 
tillstånd höstterminen 2018. Hultsfreds kommun beviljas 270 117 kronor. 
Information: Fortsatt arbete för samordnare för nyanländas lärande utan 
samordnarbidrag. 

2. Skolinspektionen
Beslut: Uppföljning av Skolinspektionens beslut att överlämna en 
anmälan till Hultsfreds kommuns klagomålshantering. Skolinspektionen 
finner att Hultsfreds kommun har utrett klagomålet och bedömer utifrån 
innehållet i redovisningen att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Hultsfreds 
kommun. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av 
vuxenutbildningen. 
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Hultsfreds 
kommun. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av gymnasieskolan. 
Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Hultsfreds 
kommun. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av 
gymnasiesärskolan. 
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 
Hultsfreds kommun. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av 
grundskolan och förskoleklassen.
Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Hultsfreds 
kommun. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av grundsärskolan. 
Beslut: Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att överlämna 
anmälan till Hultsfreds kommuns klagomålshantering. Skolinspektionen 
finner att Hultsfreds kommun har utrett klagomålet och bedömer mot 
bakgrund av innehållet i redovisningen att uppföljningen av ärendet kan 
avslutas. 

3. Boverket 
Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av 
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Bidrag 
för upprustning av skollokaler vid Albäcksskolan. Bidrag beviljas och 
utbetalas med 50 000 kronor. 
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4. Kommunfullmäktige
2018-10-29, § 118/2018: Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
2018-10-29, § 123/2018: Utökning av förskola i Virserum
2018-10-29, § 132/2018: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019

5. Kommunstyrelsen
2018-10-16, § 93/2018: Fakturerings- och kravregler
2018-10-16, § 103/2018: Avsiktsförklaring Campus i Småland 2030

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-09, § 216/2018: Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden
2018-10-09, § 219/2018: Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget.

7. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Redovisning av statsbidrag för gymnasieskolans 

introduktionsprogram 2017/2018.
 Redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 

förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till 
kommuner som tillämpar maxtaxa 2018.

 Rekvisition av statsbidrag HT 2018, samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever.

 Redovisning av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
2017/2018.

 Begäran om utbetalning av statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter 
och helger juli-december 2018. 

 Sammanställning av insamlade årliga uppföljningar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

8. Albäcksskolan
Beslut om avstängning av elev från grundskola. 

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) 

2 Lennart Eklund (C) Börje Helgesson (L)

3 Mikael Lång (S) 

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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