
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2012-05-30 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2012-05-30,  

klockan 14:00-15:30, 16:05-17:10 
  
Beslutande Stefan Svensson (S), §§ 40-50 Per Holm (KD) 
 Marie Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Mohammed Bahram Hassan (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Rosita Strömberg (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Erik Jönsson (S) Kajsa Rosén (FP)  
 Eva Palmqvist (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Tuija Jansson (S) 

Elisabeth Berglund (V) 

 

   
Övriga Mait Walderlo 

Förvaltningschef, §§ 40-50 

Liselott Broman Huss 

Planeringsledare, §§ 40-48 
 Henrik Bader 

Förvaltningsekonom 

Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare 
 Johan Carsbrant 

Controller/budgetekonom, 

§§ 40-44 

Lars Liljerås  

Praktikant 

   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 40-51 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson §§ 40-50 

 
Ordförande ...................................................... 

Marie Eriksson §§ 51 

 
Justerare ...................................................... 
 Christina Örnebjär 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-05-30 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

Lillemor Holgersdotter 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 40 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. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt till praktikant Lars 

Liljerås under nämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt till praktikant Lars 

Liljerås under nämndens sammanträde.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 41 Dnr BUN 2012/132 

Ekonomisk rapport april 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Henrik Bader ger en aktuell 

ekonomisk rapport samt bokslutsprognos.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 42 Dnr BUN 2012/112 

Anpassningsplan för barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april presenterade 

förvaltningen ett antal alternativ för möjliga anpassningsåtgärder för att bemöta den 

ekonomiska bokslutsprognosen.  

 

Vid sammanträdet beslutades att nytt beslut tas vid nämndens sammanträde i maj samt 

gav förvaltningen i uppdrag att  

1. fortsatt utreda organisationsanpassning gällande personalplanering efter elevantal, 

2. fortsatt utreda utbetalning av övertids- samt fyllnadstidsersättning och 

timvikariekostnader samt rapportera siffror månatligt till nämnden 

3. över dagbarnvårdarorganisationen, 

4. utreda kostnader för lärardatorer till hela lärarkåren  

5. fortsatt utreda förutsättningar för att revidera kvalitetssystemet  

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

erbjudandet av frukost och 

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

nämnden gällande respektive organisationsplanering inför nästa läsår. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar anpassningsplan för barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår utifrån förvaltningens förslag till anpassningsåtgärder 

1: Budgeten ska revideras utifrån elevantalet på alla skolor.  

2-4: Övertid, fyllnadstid och vikariekostnader ska följas upp och redovisas för nämnden 

varje månad i syfte att minska kostnaderna så mycket som möjligt. Uppföljningen ska 

kopplas till rektorernas organisationsbeskrivningar. 

5. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över möjligheterna att öka intäkterna till 

Naturskolan. 

7. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över dagbarnvårdarnas organisation. 

8. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för likvärdig frukost i skolan. 

 

Per Holm (KD) föreslår 

1. Att det ska finnas en kommungemensam tolkning av läraravtalet. 

2. Att kostnaderna för fyllnadstid, övertid och vikarier ska minska 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över möjligheterna att öka intäkterna till 

Naturskolan. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över dagbarnvårdarnas organisation. 

5. att frukost i skolan i första hand avskaffas men i andra hand att förvaltningen får i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för likvärdig frukost  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. Budgeten ska revideras utifrån elevantalet på alla skolor.  

2. Övertid, fyllnadstid och vikariekostnader ska följas upp och redovisas för nämnden 

varje månad i syfte att minska kostnaderna så mycket som möjligt. Uppföljningen ska 

kopplas till rektorernas organisationsbeskrivningar. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över möjligheterna att öka intäkterna till 

Naturskolan. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta se över dagbarnvårdarnas organisation. 

5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för likvärdig frukost i skolan. 

6. Att det ska finnas en kommungemensam tolkning av läraravtalet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 43 Dnr BUN 2012/147 

Reviderad resursfördelningsmodell 

Ärendebeskrivning 

Controller/budgetekonom Johan Carsbrant och förvaltningschef Mait Walderlo 

presenterar, i form av arbetsmaterial, en ny modell för resursfördelningsmodell inom 

barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade resursfördelningsmodellen.  

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 44 Dnr BUN 2012/102 

Förändrad ledningsstruktur 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av förändringar i skolans styrdokument, utökad verksamhet inom 

förskolan samt en tillvissa delar ej likvärdig rektorsorganisation har förslag till 

förändrad struktur för rektorers och förskolechefers ansvarsområden utarbetats. Ett syfte 

har också varit att öka förutsättningarna för cheferna att fungera som pedagogiska 

ledare. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till struktur för ansvarsområden för rektorer 

och förskolechefer och vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Per Holm (KD) föreslår att ärendet överlämnas till nämnden. 

 

Stefan Svensson(S) föreslår att arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förslag till 

struktur för ansvarsområden för rektorer och förskolechefer och vidarebefordrar ärendet 

till kommunstyrelsen. 

  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förslag till struktur för ansvarsområden för 

rektorer och förskolechefer och vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen enligt 

Stefan Svenssons (S) förslag. 

 

Reservationer 

Per Holm (KD) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Per Holms 

förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. Antar förslag till struktur för ansvarsområden för rektorer och förskolechefer och 

vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen och 

2. beslutar att en uppföljning av förändringarna ska redovisas vårterminen 2013 utifrån 

de synpunkter som Skolinspektionen haft på organisationen. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 45 Dnr BUN 2012/130 

Delegation under sommaren 2012 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2012 när nämnden inte har några sammanträden inbokade föreslås att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsnämndens 

ordförande delegation att besluta å nämndens vägnar under sommaren 2012.  

 

Vidare föreslås att nämndens ordförande avlämnar en rapport över delegationsbeslut 

tagna under sommaren vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 

september 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. ge nämndens ordförande i delegation att besluta å nämndens vägnar under sommaren 

2012 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vi nämnden sammanträde 12 september avlämna 

rapport över delegationsbesluten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. ge nämndens ordförande i delegation att besluta å nämndens vägnar under sommaren 

2012 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vi nämnden sammanträde 12 september avlämna 

rapport över delegationsbesluten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 46 Dnr BUN 2012/165 

Remiss investeringsåtgärder IT 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-05-02 att remittera förslag till 

investeringsförslag gällande datorer i förskola och skola till barn- och 

utbildningsnämnden. KS-au begärde även förtydligande gällande finansering mellan 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen presenterar förslag 

till yttrande.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar tillstyrka investeringsåtgärderna och i övrigt 

anta yttrandet. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 47 Dnr BUN 2012/164 

Förslag till utökning av lokalyta för Ekeby förskola 

Ärendebeskrivning 

På grund av hög barnbeläggning i Ekeby förskolan finns behov av utökad lokalyta. 

Förvaltningen presenterar förslag för att kunna möta efterfrågan på förskoleplatser. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att hyra 

församlingshemmet i Ekeby för förskoleverksamhet under två år.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att hyra 

församlingshemmet i Ekeby för förskoleverksamhet under två år.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 § 48 Dnr BUN 2012/176 

Information om Vialundskolans ombyggnad F-9 - ritning och 
kalkyl 

Ärendebeskrivning 

Projektledare Gunnar Andersson och arkitekt Per Flodström redovisar ritning och kartor 

inför en eventuell ombyggnad av Vialundskolan. 

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 2012-05-30 § 49 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

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

verksamheten.  

 

Samtliga rektorer och förskolechefer har lämnat in sina organisationsbeskrivningar. De 

behöver analyseras och diskuteras nogsamt. Förvaltningen återkommer med en 

redovisning.  

 

Tre rektorsrekryteringar är klara, resterande beräknas vara klara i juni. 

 

Rapport om elevärende.  

 

Det är många föräldrar som söker barnomsorg i kommunens utkanter. Förutom 

Hardemo så behövs lösningar för Lillheden och Åbytorp.  

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 2012-05-30 § 50 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om deras kontakter med sina verksamheter. 

 

Kajsa Rosén och Eva Palmqvist har haft ett bra möte på Malmen. 

 

Per-Arne Mårstad och Mohammed Bahram Hassan har träffat Vialunds rektor. De har 

ett nytt möte inplanerat i juni. 

 

Marina Andersson och Stefan Svensson har varit Åbytorp för att diskutera förslaget till 

förändrad ledningsorganisation med lärarna. De har ett nytt möte inplanerat i höst.  

 

Tuija Jansson har besökt Skogstorpskolan. Där diskuterades barn i behov av stöd med 

personalen och eleverna uttryckte sina önskemål för skolan. 

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 2012-05-30 § 51 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut  

59/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§  

Mait Walderlo 2012-03-26 

 

60-89/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§  

Mait Walderlo 2012-12-20 

 

90-120/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§  

Mait Walderlo 2012-04-23 

 

 

Utbildning/kurs 
Det kommunala ansvaret för skolskjutsar - en genomgång 

Syftet med kursen är att ge praktisk användbar kunskap om reglerna och praxisen kring 

ansvaret för skolskjutsar. 

Datum: 15 juni 

Plats: Saturnus konferens Stockholm 

www.kommunakuten.se 

 

Distanskurs – Smarta mål 
För en mål- och resultatstyrd förskola och skola 

Syfte med kursen är att bli bättre på systematiskt kvalitetsarbete 

www.skoldialogen.se 

 

Rapport från Skolverket 
Likvärdig utbildning i svensk grundskola? 

Tidning från Specialpedagogiska institutionen: Lika värde nr 2/2012 

Rapport 374 2012 

www.skolverket.se/publikationer 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


