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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-04-25 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-04- Datum för nedtagande 2012-05 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 

Caroline Foglé 



3 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 24 Dnr  

Medgivanderätt 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 nämnden att medgiva närvarorätt till praktikant Lars 

Liljerås under nämndens sammanträde. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medgiva närvarorätt till praktikant Lars 

Liljerås under nämndens sammanträde.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 25 Dnr  

TEMA - Elevhälsan informerar 

Ärendebeskrivning 

Samordnade sjuksköterska för elevhälsan Birgitta Åström informerar om elevhälsans 

arbete samt om nämnden som sjukvårdsgivare enligt sjuk- och hälsovårdslagen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Samordnade sjuksköterska för elevhälsan Birgitta Åström presenterar samt överlämnar 

informationsmaterial gällande nämndens ansvar som vårdgivare till närvarande politiker 

i nämnden. Birgitta informerar bland annat om behov av ett utvecklat ledningssystem 

för kvalitet och patientsäkerhet samt formulerande av mål för elvehälsoverksamheten. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 26 Dnr BUN 2012/110 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport, i form av arbetsmaterial, över det 

aktuella ekonomiska läget i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 27 Dnr BUN 2012/112 

Anpassningsplan för barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar, i form av arbetsmaterial, ett förslag till ett antal 

anpassningsåtgärder för att klara det rådande ekonomiska läget inför bokslut 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar anpassningsplan för barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda Kulturskolans 

lokalmöjligheter samt att ärendet i övrigt överlämnas för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda Kulturskolans lokalmöjligheter 

och överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 
Stefan Svensson (S) förslår nämnden att  

1. besluta om anpassningsplan vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 30 maj 

samt att uppdra åt förvaltningen att  

2. fortsatt utreda organisationsanpassning gällande personalplanering efter elevantal, 

3. fortsatt utreda utbetalning av övertids- samt fyllnadstidsersättning och 

timvikariekostnader samt rapportera siffror månatligt till nämnden 

4. över dagbarnvårdarorganisationen, 

5. utreda kostnader för lärardatorer till hela lärarkåren  

6. fortsatt utreda förutsättningar för att revidera kvalitetssystemet  

 

Per Holm (KD) 

Föreslår enligt Stefans förslag med tillägget att  

1. ge förvaltingen i uppdrag att se över frukostserveringen för att skapa likvärdighet i 

erbjudandet av frukost och 

2. ge rektorerna i uppdrag att till nämndens sammanträde 30 maj redovisa underlag till 

nämnden gällande respektive organisationsplanering inför nästa läsår  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
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1. överlämna ärendet för beslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 30 maj 

samt att uppdra åt förvaltningen att  

2. fortsatt utreda organisationsanpassning gällande personalplanering efter elevantal, 

3. fortsatt utreda utbetalning av övertids- samt fyllnadstidsersättning och 

timvikariekostnader samt rapportera siffror månatligt till nämnden 

4. över dagbarnvårdarorganisationen, 

5. utreda kostnader för lärardatorer till hela lärarkåren  

6. fortsatt utreda förutsättningar för att revidera kvalitetssystemet  

7. att se över frukostserveringen för att skapa likvärdighet i erbjudandet av frukost och 

8. ge rektorerna i uppdrag att till nämndens sammanträde 30 maj redovisa underlag till 

nämnden gällande respektive organisationsplanering inför nästa läsår.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 28 Dnr BUN 2012/92 

Internationell inriktning med Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 28 mars § 18 gav nämnden rektor 

Ted Rylander i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudien av en internationell 

inriktning med Östasienprofil och att inför aprilnämnden utreda möjliga finansiärer. 

Skrivelse, i form av arbetsmaterial, presenteras med förslag till internationell inriktning 

med Östasienprofil. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Marie Eriksson (S) föreslår nämnden att  

1. Ted Rylander får i uppdrag att på heltid från och med 1 juli arbeta med den 

internationella inriktningen med Östasienprofil, 

2. och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med modell för styrgrupp. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. Ted Rylander får i uppdrag att på heltid från och med 1 juli arbeta med den 

internationella inriktningen med Östasienprofil, 

2. och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med modell för styrgrupp. 

 

Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 29 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson rapporterar aktuell information och händelser i 

verksamheten.  

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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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 30 Dnr BUN 2012/105 

Fyllnadsval, ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Barbro Halling (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden samt ersättare i dess arbetsutskott. Det innebär att ett fyllnadsval av 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott måste göras.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott i stället för Barbro Halling (S). 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att Rosita Strömberg (S) väljs som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott i stället för Barbro Halling (S). 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att Rosita Strömberg (S) väljs som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott i stället för Barbro Halling (S). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Rosita Strömberg (S) som ersättare i 

arbetsutskottet efter Barbro Halling (S). 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 31 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 Mobilisering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 mars § 17 att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning. Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag, i 

form av arbetsmaterial, till ett reviderat beslutsunderlag. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 

Marie Eriksson (S) föreslår nämnden att besluta att  

1. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden  

(50 000kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och 

utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr), 

2. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen.  

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår nämnden att 

1. projektet finansieras med centrala medel under 2012 

2. 2013 års finansiering läggs in budgetberedningsprocessen. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 

förslag från Marie Eriksson (S).  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden  

(50 000kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och 

utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr), 
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2. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen.  

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Andreas Tranderyd (MP och Marina Andersson (M) reserverar 

sig till förmån för förslag från Christina Örnebjär (FP). 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 32 Dnr BUN 2012/113 

Tillsyn av enskild verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Det är kommunernas ansvar att sköta tillsynen fristående förskolor och fritidshem, alltså 

verksamheter som drivs i enskild regi. Enligt rekommendationer från Skolinspektionen 

kan kommunen utveckla ett system för granskning genom att bland annat bestämma vad 

man ska granska utifrån dokument och vid besök, hur man ska granska, med vilken 

regelbundet och kompetens/funktion med mera.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en mall för tillsyn 

av enskild verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en mall 

för tillsyn av enskild verksamhet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 33 Dnr BUN 2012/114 

Barnbokslut 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2001, § 71, att varje 

förvaltning skall upprätta ett barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag i form av arbetsmaterial, till 

barn- och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2011. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens antar barnbokslut för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens antar barnbokslut för år 2011. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 34 Dnr BUN 2012/115 

Handikapplanredovisning 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 15 november 2010 ett Handikappolitiskt program för 

Kumla kommun 2010-2014. Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun 

tillgänglig för alla. Till programmet har en handikappolitiska handlingsplanen utarbetats 

för att konkretisera de mål som fullmäktige beslutat. Handlingsplanen följs upp och 

revideras årligen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar i form av arbetsmaterial ett förslag till 

uppföljning av den handikappolitiska planen. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan (S) förslår att ge förvaltningen i uppdrag att se över en plan för hantering av 

allergier i förvaltningens verksamheter.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över plan för hantering av 

allergier i förvaltningens verksamheter samt enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Marie Eriksson (S) föreslår nämnden att  

1. ge förvaltningen i uppdrag att se över plan för hantering av allergier i förvaltningens 

verksamheter och  

2. anta handikapplanredovisning för 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

1. ge förvaltningen i uppdrag att se över plan för hantering av allergier i förvaltningens 

verksamheter och  

2. anta handikapplanredovisning för 2011. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 35 Dnr BUN 2012/119 

Detaljplan för Rala industriområde etapp 3 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Miljö- och byggnadskontoret för Rala 

industriområde och är rent formellt två detaljplaner, en för området som rör Kumla 

kommun och ett för Hallsberg då kommungränsen delar av detaljplaneområdet i två 

delar. Planområdets är sammanlagt på 151 ha var av ca 56 ha ligger i Kumla kommun. 

Den del av planområdet som är lokaliserad i Kumla kommun är planlagt för 

spårområde. Planområdet är sammanlagt på 151 ha var av ca 56 ha ligger i Kumla 

kommun. Den del av planområdet som är lokaliserad i Kumla kommun är planlagt för 

spårområde.  

 

Synpunkterna ska ha inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 2 maj 

2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande för vidarebefordran till miljö- 

och byggnadsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande där det framkommer att 

nämnden inte har något att erinra mot förslaget och vidarebefordrar till miljö- och 

byggnadsnämnden.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 36 Dnr BUN 2012/134 

Det handlar om kärlek 

Ärendebeskrivning 

Rädda barnen startade 2008-2009 projektet ”Det handlar om kärlek” i Östergötland. 

Utifrån de goda erfarenheter som framkom av projektet har det nu spridits nationellt och 

bland annat i Kumla kommun. Socialnämnden i Kumla kommun beslutade 31 maj 2011 

§ 69 att ansöka om medel för samverkansprojektet ”Det handlar om kärlek” för 

perioden augusti 2011 till augusti 2012.  

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé har i form av arbetsmaterial tagit fram underlag 

för beslut om eventuellt deltagande i projektet under nästkommande läsår under samma 

förutsättningar som innevarande läsår. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbilningsnämnden beslutar att ingå i projektet under samma förutsättningar 

som föregående projektperiod och under förutsättning att externa medel för finansiering 

av projektet finns. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbilningsnämnden beslutar att ingå i projektet under samma förutsättningar 

som föregående projektperiod och under förutsättning att externa medel för finansiering 

av projektet finns. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 37 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i 

verksamheten.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Mait meddelar att Skolinspektionen gör den 9 maj en återkoppling till chefstjänstemän i 

barn- och utbildningsförvaltningen genom ett besök i Kumla. De vill återkoppla till 

förvaltningen gällande svaret med föreslagna åtgärder för att bemöta kritiken i 

Skolinpektionens beslut efter den regelbundna tillsynen.  

 

Ledningsöversyn över rektorsenheternas struktur kommer att presenteras för 

rektorsgruppen under morgondagen för att sedan samverkas med fackförbunden. 

Huvudspåret i förslaget till ny struktur är att renodla förskolechefer och rektorer, i 

enlighet med de nya styrdokumenten.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 38 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktskola. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Christina Örnebjär (FP) berättar om hennes och Shorish Saber (S) besök på 

Romarbäcken/Tallängen hos rektor Karin Edman där de bland annat diskuterat 

likabehandlingsarbete, kvalitetsarbete. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-25 § 39 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut  
 

26/12 Senareläggning av skolpliktens upphörande, SL 7:13, Maud Frimodig 

 

27-36/12 Avstängning från plats i förskola/familjedaghem, Bun 2008-01-30, 8§, Mait 

Walderlo 

 

37-58/12 Avstängning från plats i fritidshem, Bun 2008-01-30, 8§, Mait Walderlo 

 

 


