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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 78 Dnr BUN 2012/542 

Åtgärdsplan Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 28 

november att uppdra åt förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för Vialundskolan (där 

möjlig samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen ska 

ingå) till nämndens sammanträde den 12 december samt att bjuda in rektor Leif 

Rönnberg och lärare Erica Rosenkvist till samma sammanträde.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar förslaget till åtgärdsprogram för Vialundskolan. 

2. uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt inhandla stolar och bord så att det finns 

tillräckligt för eleverna. Upphandlingen ska ske genom kommunens upphandlare.   

3. uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på finansiering av åtgärdsplanen till 

sammanträdet i januari 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 79 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om det aktuella personalläget inom 

förvaltningen samt om kartläggningen av den personal som avslutat sin tjänst inom 

barn- och utbildningsförvaltningen under våren (BUN 2012/535). 

 

Sjukstatistiken efter kvartal 2 visar att BUN ligger något under kommunen i stort, dock 

marginell ökning sedan föregående år kvartal 2. 

 

Fördelningen mellan andelen förskollärare-barnskötare (tillsvidareanställda) ligger på 

48 % -52 %, dock varierar fördelningen mellan förskolorna. 

 

Heltidsanställningarna ökar. Andelen förskollärare som arbetar heltid är 94 % (92 % 

2011), barnskötare 84 % (83 % 2011) och lärare 94 % (92 % 2011).  

 

Lärar- och förskollärarlegitimationerna har börjat komma in. Nästan alla 

förskollärarlegitimationer är klara.  

 

Rekrytering inför våren pågår. 

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 2012-12-12 § 80 Dnr BUN 2012/506 

Skolhälsovårdens kvalitetsledningssystem 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården har arbetat fram förslag på kvalitetsledningssystem för sin verksamhet. 

 

Skolsköterska Birgitta Åström informerar om förslaget. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till kvalitetsledningssystem för 

skolhälsovården. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden   

1. antar förslaget till kvalitetsledningssystem för skolhälsovården och 

2. uppdrar till förvaltningen och skolhälsovården att upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 81 Dnr BUN 2012/508 

Ekonomisk rapport oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. 

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 2012-12-12 § 82 Dnr BUN 2012/509 

Ekonomisk rapport november 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 83 Dnr BUN 2012/510 

Information om omfördelning av internbudget 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader informerar muntligen om de förändringar som 

genomförts med anledning av omfördelningen av 2012 års internbudget. Omfördelning 

baserades på aktuellt barn- och elevantal per den 15 oktober enligt nämndens principer. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 84 Dnr BUN 2012/387 

Översyn av likvärdigt erbjudande av frukost i skolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 30 maj 2012 att uppdra åt förvaltningen 

att göra en översyn över om erbjudandet av frukost i skolan sker på ett likvärdigt sätt. 

 

Rektorerna och elevråden m.fl. har inkommit med bakgrundsuppgifter.  

 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en rapport i form av 

arbetsmaterial. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Christina Örnebjär (FP) föreslår att barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet 

för att utreda hur de som är i störst behov av frukost kan äta frukost i skolan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar rapporten 

2. återremitterar ärendet för att utreda hur de som är i störst behov av frukost kan äta 

frukost i skolan enlig Christina Örnebjärs (FP) förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 85 Dnr BUN 2012/459 

Läs- och arbetsårets förläggning 2013/2014 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, 

på läs- och arbetsårets förläggning 2013/2014 för elever och personal.  

 

Förslaget utgår bl.a. ifrån innevarande års förläggning samt Hallsbergs kommuns och 

Örebro kommuns preliminära planering för att inte krocka med avslutningar etc. och för 

samarbete över kommungränsen. 

 

Förslaget har varit på remiss hos skolledarna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på läs- och arbetsårets förläggning 

2013/2014. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på läs- och arbetsårets förläggning 

2013/2014. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 86 Dnr BUN 2012/457 

Sammanträdestider 2013 och januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar ett förslag till sammanträdestider 

för 2013 samt januari 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider 2013 samt januari 

2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider 2013 samt januari 

2014. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 87 Dnr BUN 2012/384 

Reviderade kontaktpolitikerområden 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förvaltningens nya ledningsorganisation måste 

kontaktpolitikerområdena ändras. Opposition och majoritet föreslår varsitt namn till 

kontaktpolitikerområdena. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation enligt 

handling. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 88 Dnr BUN 2010/434 

Lokalförsörjningsprogram för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Planeringsledare Rolf Östman presenterar förslag på delar av 

lokalförsörjningsprogrammet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. antar principer för lokalutnyttjande i grundskola, skolbarnsomsorg och förskola 

2. uppdrar åt förvaltningen att genomföra ovan förtecknade utredningsuppdrag 

3. uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nästkommande nämnd med förslag till 

justerade upptagningsområden i enlighet i principerna på sid 4 

4. uppdrar åt förvaltningen att ge två alternativa förslag till verksamhetsinnehåll på 

Vialund efter ombyggnad: Gymnasieskola alternativt tidigare skolår samt skolår 6/7-9. 

Redovisas senast februari 2013. 

5. uppdrar åt förvaltningen att i samband med Vialunds ombyggnad och förändrad 

verksamhet på Fylsta/Kulturskolan planera för två förskoleavdelningar inom befintliga 

lokaler.  Redovisas i samband med programarbetet för Vialundskolan. 

6. Redovisa reviderat lokalförsörjningsprogram i november 2013 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 
Christina Örnebjär (FP) föreslår 

1. att det i första hand påbörjas en projektering för en ny F-9skola under 2013 

2. att i andra Vialund byggs om till en F-9skola 

3. att Kulturskolan förläggs till Folkets Hus 

samt 

4. att förvaltningen får i uppdrag att i samband med flytten av Kulturskolan se över hur 

skola och skolbarnomsorg ska organiseras i lokalerna vid Fylsta 

 

Per-Arne Mårstad (C) föreslår att stycket 2, sid 3 stryks ur 

lokalförsörjningsprogrammet. 

 

Marie Eriksson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens 

förslag till beslut förutom att inte utreda flytt av gymnasiet till Vialundskolan efter 

ombyggnad utan att istället utreda flytt av Kulturskolan till Vialundskolan samt tidigare 

skolår på Vialundskolan. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 

Bifall till förvaltningens förslag 1-3 och 6 mot avslag. 

Bifall till förvaltningens förslag 4-5 mot Christina Örnebjärs (FP) förslag. 

Bifall till Per-Arne Mårstads (C) förslag mot avslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut förutom att inte 

utreda flytt av gymnasiet till Vialundskolan efter ombyggnad utan att istället utreda flytt 

av Kulturskolan till Vialundskolan samt tidigare skolår på Vialundskolan enligt Marie 

Erikssons (S) förslag. 

 

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

reserverar sig till förmån för Christina Örnebjärs förslag.  

Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

 



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 89 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget inom förvaltningen. 

 

Projektledare Ted Rylander och Tomas Andersson (S) har varit på utbyte i Indien inom 

ramen för östasienprojektet. Besöket upplevdes positivt. Flera indiska kommuner är 

intresserade av samarbeten med Kumla kommen och intresset är ömsesidigt. Tänkbara 

utbyten är kring vatten, avfall och IT. Projektledaren kommer nu att arbeta vidare 

internt i organisationen, tekniska kontoret kommer att undersöka deras möjligheter att 

delta och miljö- och byggnadsnämnden kommer också att tillfrågas om deltagande. 

Nästa steg är också att upprätta letter of intent. 

 

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 2012-12-12 § 90 Dnr BUN 2012/460 

Intern kontrollplan 2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, att anta 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 

att kommunstyrelsen och nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Denna plan ska antas i samband med respektive styrelse eller 

nämnds beslut om internbudget. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2013. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2013. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 91 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktområden. 

 

Per-Arne Mårstad och Marina Andersson har besökt Vialundskolan. Rektors arbete gav 

ett gott intryck. Ett förändringsarbete som upplevdes positivt har startats.  

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 2012-12-12 § 92 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

 229/12 - 267/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§ 

Mait Walderlo 

2012-09-26 

 

268/12 - 291/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§ 

Mait Walderlo 

2012-10-27 

 

292/12 Inskrivning i grundsärskolan, Skollagen 7 kap SFS 2010:800 Maud Frimodig 

2012-10-31 

 

293/12 - 354/12 Skolskjutsärenden, SL 10:32 Mait Walderlo 2012- 11- 21               

  

355/12 Attesträtt samt innehav av betal knappen för enhetschefer från och med 

höstterminen 2012  

Se bilagor  

 

Yttrande detaljplan Grodan 1, BUN 2012/435 
Ordförande Stefan Svensson beslutade den 30 oktober 2012 att anta förvaltningens 

förslag till yttrande över detaljplan för Grodan 1 (Rosenhillsgatan, Fabriksgatan, 

Hammarbergs väg) som inkommit från miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Yttrande, planprogram Kumla resecentrum (BUN 2012/502) 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott antog förvaltningens förslag till yttrande 

över miljö- och byggnadsnämndens planprogram för Kumla resecentrum vid 

sammanträde den 28 november 2012, § 61 

 

Uppdrag till förvaltningen att se över vikariesituationen i skolorna 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde den 28 

november 2012, § 63, åt förvaltningen att se över vikarieanskaffning och lärarlösa 

lektioner i kommunen. 

 

Uppdrag till förvaltningen att ta fram åtgärdsplan för Vialundskolan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde den 28 

november 2012, § 38, åt förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för Vialundskolan (där 

möjlig samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen ska 

ingå) till nämndens sammanträde den 12 december samt att bjuda in rektor Leif 

Rönnberg och lärare Erica Rosenqvist till sammanträdet den 12 december. 
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Delegationsbeslut från 24 oktober 
229/12-267/12 Avstängning från barnomsorgs/fritidshemsplats, BUN 2008-01-30, 8§ 

Mait Walderlo 

2012-09-26 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 93 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 2012-10-17 § 60  

(KFN 2012/303) 

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att 

1. godkänna förslaget om förflyttning av fritidsverksamheten från 

Skogstorpsskolan förutsatt att inventariefrågan är utredd. Samt att lokalkostnaden 

övergår till barn- och utbildningsnämnden från och med 

2. 1 november 2012 och 

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på hur och var 

fritidsgårdsverksamheten ska bedrivas inklusive att säkra verksamheten för de 

funktionshindrade ungdomarna. 

 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-11-19 

Beviljar Elin Ribergs (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beviljar Andreas Tranderyds (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Utser Andreas Tranderyd MP) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Elin 

Riberg (MP) som avsagt sig sitt uppdrag. 

 

Utser Lars Malmsjö (MP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Andreas 

Tranderyd (MP) som blir ledamot. 

 

Beviljar Madeleine Tammis (M) begäran om att entledigas från sina uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden. 

 

Inbjudan 

Bad i nya inomhusbadet 

Samtliga politiska nämnder i Kumla kommun inbjuds, tillsammans med sina familjer, 

till visning och provbad i nya inomhusbadet tisdag 18 december. 

Rundvandringar startar kl. 16:00 och 18:00. 

Man är även välkommen att prova på anläggningens bad och relax fram till kl. 20:00 

 

Anmälan sker genom resp. nämnds ordförande senast onsdag 12/12 
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Information från Skolverket 

Här kommer information om Kommunblad för Kumla kommun. Kommunbladet 

innehåller några av de jämförelsetal som publiceras i databasen ” Statistik & 

analys/Statistik/Databaser med statistik/Databas för jämförelsetal” på Skolverkets 

webbplats http://www.skolverket.se 

Kommunbladet innehåller även kommunala kostnader, som publiceras i Statistiska 

centralbyråns (SCB) databaser. 

Kommunbladen publiceras på skolverkets webbplats http://www.skolverket.se under ” 

Statistik & analys/Statistik/Kommunblad”, 

Där finns de aktuella jämförelsetalen publicerade för varje kommun. 

 

Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Tidningen Lika värde 

Tema: Skolans nya styrdokument 

Info: Kurser och aktiviteter våren 2013 

 

Skrivelse från Folkpartiet 
Christina Örnebjär (FP) och Kajsa Rosén (FP) inkom med en skrivelse till barn- och 

utbildningsnämnden den 22 november 2012 där de föreslår att nämnden uppdrar åt 

förvaltningen 

 Att  förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa alla anmälningar till 

skolinspektionen som rör Vialundskolan 

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa vilka åtgärder man vidtagit 

utifrån respektive anmälan 

Att  förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa  

1. antalet vikarietimmar 

2. antalet vikarier 

3. antalet inställda lektioner 

4. antalet lärarlösa lektioner 

5. anledning till varför man tagit in vikarie 

6. anledning till varför lektioner blivit inställda 

7. anledning till lärarlösa lektioner 

Att  förvaltningen får i uppdrag att för nämnden presentera en plan för hur man 

tänker kring Vialundskolans organisation 

Att  förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa till rektor och förvaltning 

anmälda incidenter 

Att  förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa inkomna skrivelser från 

lärare, föräldrar och/eller elever gällande Vialund 

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa hur man har agerat utifrån 

skrivelser och anmälda incidenter.  

 

Förslag till beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts 

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

 
 

 

 


