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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 12 Dnr  

Medgivande om närvarorätt för praktikant 

Ärendebeskrivning 

Lars Liljerås praktiserar sedan den 26 mars 2012 på barn- och utbildningsnämndens 

förvaltningskontor. Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder inom 

Kumla kommun antagen 18 oktober 2004, § 66 får nämnden besluta om närvarorätt vid 

nämndsammanträde. Enligt praxis ska beslut om deltagande av exempelvis praktikant 

beslutas i enhällighet i nämnden samt protokollföras. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att praktikanten Lars Liljerås får närvara på dagens 

sammanträde. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att praktikanten Lars Liljerås får närvara på 

dagens sammanträde. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 13 Dnr  

Informationsärende - MerKoll 

Ärendebeskrivning 

Kollektivtrafiksamordnare Daniel Malmborg kommer och informerar om Mer Koll 

projektet.  

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 2012-03-28 § 14 Dnr BUN 2012/93 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Controller/ekonom Johan Carsbrant och förvaltningsekonom Henrik Bader rapporterar 

över det aktuella ekonomiska läget.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 15 Dnr BUN 2011/427 

Ansvars- och resursfördelning mellan måltidsverksamheten 
och förskola/skola 

Ärendebeskrivning 

Tekniska beredningen har gett tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen 

i uppdrag att omfördela resurser för måltidsverksamheterna inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter.  

 

Förvaltningschef Mait Walderlo och controller/ekonom Johan Carsbrant presenterar 

förslag till förändringar.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta personalansvaret för 

måltidshanteringen i förskolor utan intilliggande skolkök from 2012-04-01 enligt 

redovisat förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta personalansvaret för 

måltidshanteringen i förskolor utan intilliggande skolkök from 2012-04-01 enligt 

redovisat förslag under förutsättning att det är färdigförhandlat med aktuella fackliga 

förbund. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 16 Dnr BUN 2012/24 

Reviderad internbudget 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut uppgick barn- och utbildningsnämndens 

budgetram till 326 549 tkr. Efter detta har kommunstyrelsen den 11 januari beslutat om 

ramjusteringar, dels för ombudgetering av medel för IT och kost och dels kompensation 

för utökat behov av förskoleplatser.  

 

Förvaltningschef Mait Walderlo och budgetekonom/controller Johan Carsbrant 

presenterar i form av arbetsmaterial ett förslag till reviderad internbudget 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att internbudget för 2012 revideras enligt 

redovisat förslag. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att Stefan Svensson (S), Mait Walderlo samt 

förvaltningsekonom Henrik Bader, controller/ekonom Johan Carsbrant och IT-ansvarige 

Rolf Östman ges i uppdrag att samverka med René Strobl gällande IT-miljonen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut samt enligt förslag från Stefan Svensson (S).   

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) redogör för möte med IT-chef René Strobl gällande IT och 

Skoldatorteket och informerar om att budget för Skoldatateket ligger hos IT-

enheten/Rene Strobl. 

 

Stefan Svensson (S) föreslår att internbudgeten revideras enligt förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden internbudgeten revideras enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 17 Dnr BUN 2012/100 

Utvecklingsarbete angående relationen mellan Kumla kommun 
och det civila samhället/den sociala ekonomin (CESAM) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog den 8 februari §26 beslut om att delta i ett projekt tillsammans 

med Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilsering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar i form av arbetsmaterial ett underlag 

för beslut.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till finansiering samt styrning av 

projektet enligt ovan.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare 

beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 18 Dnr BUN 2012/92 

Internationell inriktning med Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Gymnasierektor Ted Rylander och planeringsledare Rolf Östman presenterar förslag, i 

form av arbetsmaterial, till fortsatt utveckling av Kumla kommuns internationella 

inriktning med en Östasienprofil. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag i skrivelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson föreslår att 

1. ge Ted Rylander i uppdrag att fortsätta arbeta med förprojekteringen av internationell 

inriktning med Östasienprofil,  

2. att inför aprilnämnden utreda möjliga externa finansiärer samt 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. ge Ted Rylander i uppdrag att fortsätta arbeta med förprojekteringen av internationell 

inriktning med Östasienprofil,  

2. att inför aprilnämnden utreda möjliga externa finansiärer samt 

 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 19 Dnr BUN 2011/545 

Uppföljning av klimatprogrammet 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret önskar få svar på från Barn- och utbildningsnämnden inför 

uppföljning av Kumla kommuns Klimatprogram, Klimatuppropet samt SEKOMs 

(Sverige Ekokommuner) årliga enkät. 

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag till uppföljning av 

kommunens Klimatprogram samt Klimatuppropet och SEKOMs enkät.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen.  

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 20 Dnr BUN 2012/91 

Utvecklingsplan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar, i form av arbetsmaterial, ett förslag till utvecklingsplan för 

verksamheten utifrån skolinspektionens beslut efter den regelbundna tillsynen hösten 

2011. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till utvecklingsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

1. anta utvecklingsplanen, 

2. antar den som huvudmannens svar till skolinspektionens svar som sitt eget, under 

förutsättning att förändringar enligt punkt tre genomförs,   

3. samt att uppdra åt förvaltningen att föra in Tallängens skolas, Romarebäckens skolas 

och Vialundskolans svar i samma struktur som resterande svar. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. anta utvecklingsplanen, 

2. och antar den som huvudmannens svar till skolinspektionens svar som sitt eget, under 

förutsättning att förändringar enligt punkt tre genomförs,  

3. samt att uppdra åt förvaltningen att föra in Tallängens skolas, Romarebäckens skolas 

och Vialundskolans svar i samma struktur som resterande svar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 21 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Mait Walderlo informerar om det nästkommande extra ärendet gällande 

återbesättningsprövning och det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Stefan Svensson (S) föreslår att uppdra åt förvaltningschef Mait Walderlo att 

tillsammans med rektor på Vialundskolan och förvaltningsekonom Henrik Bader träffa 

barn- och utbildningsnämndens presidium för att gemensamt resonera kring 

Vialundskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna  

2. samt att uppdra åt förvaltningschef Mait Walderlo att tillsammans med rektor på 

Vialundskolan och förvaltningsekonom Henrik Bader träffa barn- och 

utbildningsnämndens presidium för att gemensamt resonera kring Vialundskolan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 22 Dnr BUN 2012/106 

Extraärende - Återbesättningsprövning 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillämpa återbesättningsprövning gällande 

alla vakanta tillsvidaretjänster samt vikariat och förlängningar av vikariat över tre 

månader enligt gängse rutin. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att 

1. tillämpa återbesättningsprövning gällande alla vakanta tillsvidaretjänster, 

2. vikariat över tre månader och, 

3. förlängningar av vikariat, allt enligt gängse rutin. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. tillämpa återbesättningsprövning gällande alla vakanta tillsvidaretjänster, 

2. vikariat över tre månader och, 

3. förlängningar av vikariat, allt enligt gängse rutin. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 § 23 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut  
 

7/12 Inskrivning i grundsärskola Skollagen 7 kap. 5§ SFS 2010:800. 

8-21/12 Avstängning från plats i förskola, Bun 2008-01-30, 8§. 

22-25/12 Skolskjuts av särskilda skäl, Skollagen 10 kap. 32§. 

 

Inbjudan  
 

Inbjudan till heldag i Vialundsskolans aula med implementeringsarbete av Lgr 11 och 

målet att nå högre måluppfyllelse för barn och ungdomar i Kumla kommun. Professor 

Thomas Kroksmark är inbjuden för att resonera kring framgångsfaktorer i skolan.   

 

Kontaktpolitikerna informerar 
 

Andreas Brorson (S) informerar om besök på Hagaskolan där Ted Rylander var och 

informerade om Internationella skolan med östasienprofil. 

 

Erik Jönsson (S) och Elisabeth Berglund (V) informerar om besök på Lillheden gällande 

organisation. 

 

Stefan Svensson (S) informerar om sina besök runt om i kommunens skolenheter samt 

om att organisationen Noll Tollerans . 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


