
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2012-10-24 

 
Plats och tid Borgen, Skogstorpsskolan, 2012-10-24, klockan 17:05-18:40 
  
Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) 
 Marie Eriksson (S), §§ 66-73 Marina Andersson (M) 
 Mohammed Bahram Hassan 

(S), tgj ers §§ 74-77 

Christina Örnebjär (FP) 

 Shorish Saber (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Tuija Jansson (S) Elin Riberg Wirf (MP) 
 Erik Jönsson (S)  
 Eva Palmqvist (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Elisabeth Berglund (V) Kajsa Rosén (FP) 
  Andreas Tranderyd (MP) 
   
Övriga Walderlo, Mait 

Förvaltningschef 

Rolf Östman  

Planeringsledare 
 Henrik Bader 

Förvaltningsekonom, §§ 66-68 

Ted Rylander  

Projektledare, § 66 
 Liselotte Broman Huss 

Planeringsledare 

Per Bernestål 

Kvalitetsutvecklare 
  Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare 

 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 66-77 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson 

 
Justerare ...................................................... 
 Elin Riberg Wirf 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-10-24 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 66 Dnr BUN 2012/92 

Lägesrapport Kina- och Östasienprofil 

Ärendebeskrivning 

Projektledare Ted Rylander informerar om läget när det gäller utvecklingen av Kumla 

kommuns Kina- och Östasienprofil. 

 

Dialog förs med en lång rad enheter, organisationer, myndigheter och kommuner 

exempelvis Internationella programkontoret (IPK), Internationellt Centrum för lokal 

demokrati (ICLD), Kumla kommuns förskolechefer och rektorer, Skolverket, 

Skolinspektionen, partnerskolor i Europa och det lokala näringslivet.  

 

Samarbeten och pilotprojekt är i gång på exempelvis Hagaskolan, Fylsta skola, 

Kumlaby skola F-5, förskolorna Smeden och Tallängen, Vialundskolan, 

Skogstorpsskolan och JN-gymnasiet. 

 

Vecka 48 deltar projektledare Ted Rylander och gymnasienämndens ledamot Thomas 

Andersson (S) i ett utbyte inom ramen för SIDA-organisationen Internationellt Centrum 

för lokal demokrati (ICLD). Resan går till Indien. Syftet är kommunalt partnerskap. 

Utbytet är kostnadsfritt och betalas av SIDA. 

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 2012-10-24 § 67 Dnr BUN 2012/383 

Ekonomisk rapport för augusti 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det ekonomiska läget för augusti 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 68 Dnr BUN 2012/359 

Ekonomisk rapport för september 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 69 Dnr BUN 2012/360 

Sammanställning av elevenkät vt 2012 

Ärendebeskrivning 

Intendent/kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om resultatet av den elevenkät 

som genomfördes i årskurserna 5 och 8 våren 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att  

1. förvaltningen återkopplar verksamheternas uppföljningar till nämnden  

2. barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 70 Dnr BUN 2012/361 

Sammanställning föräldraenkät förskola vt 2012 

Ärendebeskrivning 

Intendent/kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om resultatet av den enkät som 

genomfördes bland vårdnadshavare med barn i förskolan våren 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att  

1. förvaltningen återkopplar verksamheternas uppföljningar till nämnden 

2. barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 71 Dnr BUN 2012/358 

Kunskapsresultat i åk 3, 6 och 9 vt 2012 

Ärendebeskrivning 

Intendent/kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om resultatet i årskurserna 3 

och 6 våren 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att  

1. förvaltningen återkopplar verksamheternas uppföljningar till nämnden 

2. barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 72 Dnr BUN 2012/57 

Utvärdering av sommarverksamheten i förskola och fritidshem 
2012 

Ärendebeskrivning 

Planeringsledare Liselotte Broman Huss redovisar muntligen om resultaten av 

utvärderingen av årets sommarverksamhet för förskolan och fritidshem. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 73 Dnr BUN 2010/434 

Information om lokalförsörjningsprogram för barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Planeringsledare Rolf Östman redovisar muntligt om arbetet enligt nämndens 

lokalförsörjningsprogram.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 74 Dnr BUN 2012/384 

Reviderade kontaktpolitikerområden 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förvaltningens nya ledningsorganisation måste 

kontaktpolitikerområdena ändras. Opposition och majoritet föreslår varsitt namn till 

kontaktpolitikerområde. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet för beslut i arbetsutskottet  

den 28 november. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 75 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Leif Rönnberg vikarierar som rektor för Vialundskolan året ut. Lärare Erica Rosenkvist 

förstärker ledningsresursen med 25 procent i enlighet med planen för 

ledningsorganisation som nämnden fattade beslut om den 30 maj 2012, § 46. 

 

Möjligheterna att samordna ledningsorganisationen för JN-gymnasiet och en grundskola 

undersöks just nu.  

 

Tekniksalen på Vialundskolan är fortfarande stängd.  

 

Det nyligen genomförda föräldrarådet var välbesökt vilket uppskattas av både 

förvaltning och politik. Temat för nästa möte blir kvalitetsarbete i förskolan. 

 

Delar av förvaltningen och nämnden har varit på medieutbildning den 24 oktober vilken 

var uppskattad. 

 

Förvaltningen och ekonomikontoret ser fördelar med att nämnden fattar beslut i 

december om nytt resursfördelningssystem från och med den 1 januari 2012.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

FP ser allvarligt på att man inte har lyckats lösa problemet med Vialundskolans 

tekniksal med tanke på att problematiken funnits under minst ett år. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. lägger informationen till handlingarna och  

2. uppdrar åt förvaltningen att vid nästa sammanträde redogöra för hur eleverna får sin 

teknikundervisning på Vialundskolan tillgodosedd. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 § 76 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktområde. 

 

Per Holm, Andreas Brorson och Rosita Strömberg har träffat hela ledningsgruppen på 

norr. En ny träff är inplanerad. Vid det tillfället är det politikens tur att sätta 

dagordningen för mötet. 

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 2012-10-24 § 77 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns Bästa skolkommun 
Lärarförbundet utser årets Bästa skolkommun i Örebro län. Pris delas ut till länets tre 

bästa kommuner samt till den kommun som har förbättrat sig mest sedan förra 

undersökningen. 

Datum: 15 november 

Program: 11:00 Presskonferens och prisutdelning, 12:00 Lunch 

Plats: Naturens Hus, Örebro 

Anmälan: senast 7/11 till lararforbundet@lekeberg.lararforbundet.se 

 

Skolverket: Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa 
Under 2012 och 2013 anordnas utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa. 

Utbildningen vänder sig till de som arbetat några år, samt till deras skolledare. 

Ett syfte med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap om och verktyg för lokal 

skolutveckling. Skolverket står för utbildningen som är kostnadsfri. 

 

Skolkonferens med Datainspektionen 
Datainspektionen tar i sin konferens upp: 

Personuppgiftshantering inom elevadministration, kameraövervakning på skolor och 

internetpublicering. 

Datum: 6 nov 2012 

Plats: Stockholm, City Conference Center 

Anmälan: www.datainspektionen.se 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


