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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 32 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Sofia Dahlerus informerar om utvecklingen inom 
personalområdet. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 33 Dnr BUN 2011/110 

Ekonomisk rapport för februari 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. godkänner rapporten och 
2. beslutar att ägna del av gruppmötet den 7 april 2011 åt ekonomisk fördjupning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 34 Dnr BUN 2009/152 

Intern kontrollplan 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, reglemente för 
intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I enlighet med detta reglemente beslutade 
barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde den 16 december 2009, § 100, anta en 
intern kontrollplan för nämnden gällande år 2010.  
 
I reglementet fastslås att ”Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt 
rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen 
fungerar”. 
 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo presenterar en sammanställning av den interna 
kontrollen inom barn- och utbildningsnämnden utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av den interna kontrollen för 
2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av den interna kontrollen för 
2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 35 Dnr BUN 2011/111 

Rapport från revisorerna gällande skolutvecklingen inom 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inkom den 13 december 2010 till kommunfullmäktige med en 
granskningsrapport av skolutveckling i Kumla kommun. Granskningen tar fasta på de 
uppfattningar som redovisas vid respektive skola vad avser elevers inflytande och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i elevernas individuella utvecklingsplaner med 
skriftliga omdömen i varje ämne. Rapporten inkom till barn- och utbildningsnämnden 
den 17 februari 2011. Sista svarsdatum är förlängt till den 24 mars 2011. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till 
yttrande.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 36 Dnr BUN 2011/112 

Arbetskläder i barnomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige uppdrog den 21 september 2009, § 135, åt barn- och 
utbildningsnämnden att utreda behovet av skyddskläder inom barnomsorgen.  
 
Utredning ska identifiera vilka tjänster inom barnomsorgen som bör ha tillgång till 
skyddskläder och vilka typer av kläder det finns behov av samt beräkna kostnaderna för 
kontinuerliga inköp av skyddskläder och arbeta fram en plan för införande. Vidare bör 
riktlinjer utarbetas kring skyddskläder i Kumla kommun.  
 
En arbetsgrupp, bestående av utredningssekreteraren på barn- och 
utbildningsförvaltningen samt fackliga representanter från Kommunal och 
Lärarförbundet, har arbetat fram förslag, i form av arbetsmaterial, på utredning av 
behovet av arbetskläder i barnomsorgen.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar utredningen enligt något av de föreslagna alternativen 
2. uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med ärendet i äskningarna inför budgetåret 
2012 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen 
att ta med arbetskläder i barnomsorgen i budgetäskandena 2012 utifrån att arbetskläder i 
barnomsorgen ska tillhandahållas årligen för de personer som omfattas enligt 
utredningen. Det första året en person arbetar inom barnomsorgen ska 1 600 kronor per 
person avsättas för arbetskläder och de efterföljande åren 800 kronor per person.  
 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att budget för arbetskläder i Kumla kommun ska 
hanteras centralt i kommunen och att centralt reglemente ska tas fram för detta för att 
skapa likvärdighet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar utredningen och  
2. uppdrar åt förvaltningen att ta med arbetskläder i barnomsorgen i budgetäskandena 
2012 utifrån att arbetskläder i barnomsorgen ska tillhandahållas årligen för samtliga 
personer som omfattas enligt utredningen. Det första året en person arbetar ska 1 600 
kronor per person avsättas och de efterföljande åren 800 kronor per person.  

Reservationer 
Per Holm (KD), Marina Andersson (M), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad (C) 
och Joel Falk (C) reserverar sig till förmån för Christina Örnebjärs förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 37 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Rektorerna arbetar med redovisningar av hur de kommer att arbeta för att komma i 
ekonomisk balans och konsekvensbeskrivningar av åtgärderna.  
 
Parallellt sker arbete med nya läraravtalet (HÖK 10). HÖK 10 medför löneökningar 
motsvarande 1500 kr per månad och person första året och 500 kronor per månad och 
person andra året. Intentionen i avtalet är att nå högre studieresultat. Arbetsgivaren 
menar att det är helt rimligt att gå in i ett nytt arbetstidsavtal och hitta nya arbetsformer. 
En förutsättning för att lyckas är en lärplattform för att kommunicera, informera och 
använda för pedagogiska lärandeprocesser.  
 
Arbetsgivaren vill införa 40 timmars-vecka med bibehållen ferietjänst där den 
arbetsplatsförlagda tiden ökas från 35 till 40 timmar. Lärarfacken sätter införandet i 
samband med besparingar, men det är inte förvaltningschefens intention. LR har valt att 
frånträda samarbetet i skolutvecklingsgruppen och kommer inte omfattas av satsningen. 
SKL kommer att ta upp LR:s agerande centralt. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 38 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar om deras kontakter 
med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Per-Arne Mårstad och Mohammed Bahram Hassan har träffat rektor Stefan Lövgren, 
Vialundskolan. Kontaktpolitikerna upplever att Stefan har tagit tag i många av de brister 
som identifierats av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket och lyckats skapa en bättre 
atmosfär. Många i årskurs 6 saknar kunskaper. Tvärt om mot vad som verkar vara en 
generell uppfattning i Kumla är det inte elever med utländsk bakgrund som har 
svårigheterna, utan elever med svensk bakgrund.  
 
Christina Örnebjär och Shorish Saber har träffat Maj-Britt Jonsson på Tallängen. Det 
var ett inledande möte med en presentation av verksamheterna på Tallängen. För att öka 
måluppfyllelsen har skolan genomfört organisatoriska förbättringar, t.ex. för att öka 
måluppfyllelsen i engelska. Att införa uppföljningar var sjätte vecka för barn i behov av 
särskilt behov har också lett till förbättrade resultat. Lärarna trivs på Tallängen och 
upplever hög grad av inflytande.  
 
Erik Jönsson och Elisabeth Berglund har varit på Norrgården och deltagit i 
personalmöte. Där deltog all personal från förskola till årskurs 3. Avsikten är att träffas 
regelbundet.  
 
Marie Eriksson har varit på Kulturskolan. Besöket upplevdes om mycket spännande. 
Bland annat arbetar man med en musikal som ska sättas upp i Hallsberg. Kulturskolan 
åker runt på alla skolor och försöker erbjuda alla som vill möjligheten att spela 
instrument. Marie ska träffa Fylsta skola den 31 mars. 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 39 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
35/11-45/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-30 
§ 8 
Mait Walderlo 2011-02-24 
 
46/11 Anpassad skolgång Grf 5.10 Gunilla Kalmnäs 2011-02-15 
 
47/11 Anpassad studiegång Grf 5:10 Gunilla Kalmnäs 2011-01-21 
 
48/11 Anmälan av beslut i delegation 6 kap 23 § Jörgen Eriksson 2011-02-10 
 
49/11 Anmälan av beslut i delegation GrF 6:8 Jörgen Eriksson 
 
50/11 Anmälan av beslut i delegation SL 2a:9 Catharina Lindvall Scharmer 2011-02-07 
 
51/11 Anmälan om beslut i delegation Grf 6:8 Catharina Lindvall Scharmer 2011-03-01 
 
52/11 Anmälan om beslut i delegation Grf 5:5 samt Grf 5:10 Gunilla Kalmnäs 2011-03-
02 
   
Protokoll från Kommunstyrelsen 2011-02-02  
Thomas Holm har antagits som politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden mellan 
den 
1 februari och 31 juli 2011. Handledare för Thomas är Stefan Svensson (S) 
 
Skolkonferens med Datainspektionen 
Konferensen kommer att ta upp personuppgiftshantering inom elevadministration, 
kameraövervakning på skolor och internetpublicering. 
Skolverket presenterar stödmaterial rörande barn och ungdomar med skyddade 
personuppgifter. 
Utbildningen är i Stockholm 11 april 
Anmälan och info www.datainspektionen.se/utbildning 
 
KommunAKUTEN 
En kursdag med genomgång av personuppgiftslagen med fokus på Datainspektionens 
praxis och de bestämmelser som berör skolans behandling av personuppgifter. 
Kursen är i Stockholm 25 maj.  
Anmälan senast 2 maj till marina.hjert@kommunakuten.se 
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 § 40 Dnr BUN 2011/3 

Val av ledamöter i Strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden valde vid sammanträde den 26 januari 2011,  
§ 15, ledamöter i Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen för den nya 
mandatperioden. 
 
Nämnden har sedan fattat beslut om förändrad ledningsstruktur (2011-02-16, § 26), 
vilket innebär att områdeschefstjänsterna försvinner och att en planeringsledare för 
förskola/skolbarnomsorg samt en planeringsledare för skola/gymnasium införs. Det 
medför att nyval av ledamöterna måste genomföras. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. Väljer ledamöter i Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen enligt 
följande:  
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
• Förvaltningschef  
• Planeringsledare förskola/skolbarnomsorg 
• Planeringsledare skola/gymnasium (från och med då tjänst som gymnasiechef 
avvecklas) 
• Förvaltningsekonom  
• Utredningssekreterare  
2. Beslutar att kommunala tjänstemän adjungeras av ledamöterna vid behov.  
3. Beslutar att ersättning till de förtroendevalda utgår enligt de av Kumla kommun 
beslutade bestämmelserna. 

 
 

 

 


