
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2013-10-23 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2013-10-23, klockan 14:00 

– 17:00 
  
Beslutande Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) 
 Marie Eriksson (S) Annelie Neuzil (M) 
 Robert Roos (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Rosita Strömberg (S) Cristoffer Stockman (C) 
 Erik Jönsson (S) Andreas Tranderyd (MP) 
 Eva Palmqvist (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers  Peter Franzen (S) Elisabeth Berglund (V) 

 
 
Politiska lärlingar 
 

Anna Brorsson (S) 

 

Lars-Erik Fallèn (S) 

 

 

   
Övriga Jukka Tekonen, Tf 

förvaltningschef 

Hanna Jonasson, 

Förvaltningsekonom § 83 
 Rolf Östman, Tf 

verksamhetschef grundskolan 

Liselotte Broman-Huss, 

Verksamhetschef förskolan  

Mikael Wennerström, Hälso- 

och rehabstrateg § 80 

Per Bernestål, 

Kvalitetssamordnare § 87 
 Caroline Foglé, 

Utredningssekreterare  

Anders Bäcklin, 

Nämndsekreterare 
   
   

 
Sekreterare ...................................................... § 80-89 
 Anders Bäcklin  

 
Ordförande ...................................................... 
 Annica Moberg 

 
Justerare ...................................................... 
 Cristoffer Stockman 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-10-23 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

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

      Lillemor Holgersdotter
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 80 Dnr BUN 2013/403 

Medarbetarundersökning 

Ärendebeskrivning 

Mikael Wennerström presenterar resultaten från medarbetarenkäten. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besvara resultatet av 

medarbetarundersökningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt arbetsutskottets behandling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

medarbetarundersökingen samt att ge förvaltningen i uppdrag att besvara 

undersökningens resultat avseende synpunkterna på förvaltningsledningen, för att sedan 

barn- och utbildningsnämnden ska kunna använda det som ett underlag när nämnden 

besvarar sin del av inkomna synpunkterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 81 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen och tf. verksamhetschef Rolf Östman informerar 

om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Rolf Östman informerar om olika insatser som genomförs i grundskolan för att nå en 

högre måluppfyllese. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 82 Dnr  

Konsultrapport 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar muntligen om sitt konsultuppdrag och 

informerar om ett preliminärt förslag till ny ledningsorganisation för barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 83 Dnr BUN 2013/384 

Fördjupad ekonomisk analys - ekonomisk rapport  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson redovisar ekonomisk rapport september samt en 

fördjupad ekonomisk analys. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut samt att förvaltningen ska fortsätta att arbeta för en budget i 

balans. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger frågan om fördjupad ekonomisk analys och 

ekonomisk rapport september till nästa nämndsammanträde. 

 

Förvaltningen ska skicka ut en fördjupad ekonomisk analys till nämndledamöterna 

senast den 7 november. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 84 Dnr  

Informationsärende - förskolan Trädgården  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om förskolan Trädgården. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 85 Dnr BUN 2013/177 

Beslutsärende - förskolan Kvarngården 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april gav nämnden förvaltningen i 

uppdrag att, på grund av behovet av utökningen av förskoleplatser, ta fram underlag för 

avtal med Kumla Bostäder AB att inrätta förskola i Kvarngården. Förvaltningen har 

tagit fram en tjänsteskrivelse där förutsättningar för beslut av inrättandet av två stycken 

avdelningar i Kvarngården presenteras. 

 

Handling på bordet på nämndsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden inrättar förskoleverksamhet bestående av två 

avdelningar i Kvarngården. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden inrättar förskoleverksamhet bestående av två 

avdelningar i Kvarngården. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 86 Dnr BUN 2013/402 

Detaljplaner - förskolan 

Ärendebeskrivning 

Detaljplaner för kvarteret Bofinken. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra och lägger informationen till 

handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra men understryker att de anser att illustrationen, över 

hur förskolan ska se ut, bör överensstämma bättre med verkligheten. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut att barn- och 

utbildningsnämnden har inget att erinra men understryker att de anser att illustrationen, 

över hur förskolan ska se ut, bör överensstämma bättre med verkligheten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 87 Dnr BUN 2013/401 

Meritvärden och Behörighet 2013 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om meritvärden och behörighet för 2013.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 88 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina besök ute i verksamheten. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner den reviderade 

listan över kontaktpolitiker.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Ordföranden Annica Moberg (S) föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 

 

1. godkänna den reviderade listan över kontaktpolitiker. 

 

2. godkänna den reviderade uppdragsbeskrivningen för kontaktpolitiker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. godkänna den reviderade listan över kontaktpolitiker. 

 

2. godkänna den reviderade uppdragsbeskrivningen för kontaktpolitiker. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 89 Dnr BUN 2013/426 

Meddelanden 
Ärendebeskrivning 

 
Redovisning av delegationsbeslut   

333/13-350/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL10:32, Jukka Tekonen 

2013-08-16-2013-2013-09-27 

Avstängning från plats i förskola, familjedaghem och fritidshem, BUN 2013/310 - 

2013/332 

Jukka Tekonen 2013-10-14  

351/13 Ansökan om att byta skola, SL 10:32, Maud Frimodig 2013-10-09 

  

Frånvarorapportering         

2013/186 Lillskolan 2013-04-12 

2013/316 Skogstorp 2013-08-20 

2013/317 Skogstorp 2013-08-20 

2013/318 Skogstorp 2013-08-20                     

2013/319 Skogstorp 2013-08-20 

2013/320 Skogstorp 2013-08-20 

2013/321 Skogstorp 2013-08-20 

2013/322 Skogstorp 2013-08-20 

2013/394 Skogstorp 2013-09-27 

2013/395 Skogstorp 2013-09-27 

2013/411 Vialund 2013-10-09 

2013/412 Vialund 2013-10-09 

2013/413 Vialund 2013-10-09 

2013/414 Vialund 2013-10-09 

2013/415 Vialund 2013-10-09 

2013/416 Vialund 2013-10-09 

2013/417 Vialund 2013-10-09 

2013/418 Vialund 2013-10-09 

2013/419 Vialund 2013-10-09 

 

Klagomålsärenden                           

2013/295 Skogstorp, nytt 

2013/407 Fylsta, nytt 

2013/ 408 Trädgården, nytt 

2013/421 Kumlaby, nytt 

 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling 

2013/256 Norrgården, öppet 

2013/257 Norrgården, öppet 

2013/323 Skogstorp, öppet 

2013/326 Skogstorp, öppet            

2013/327 Skogstorp, öppet  
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2013/328 Skogstorp, öppet  

2013/329 Skogstorp, öppet  

2013/330 Skogstorp, öppet  

2013/380 Vialund, öppet  

2013/381Vialund, öppet 

2013/386 Skogstorp, öppet 

2013/387Skogstorp, öppet 

2013/388 Skogstorp, öppet 

2013/389 Kumlaby, öppet 

2013/399Skogstorp, öppet 

2013/400 Fylsta, öppet 

2013/404 Kumlaby, öppet 

 

Skolinspektionsärenden 

2012/187 Skogstorp, avslutat 

2013/76 Vialund, öppet                                       

2013/310 Skogstorp, nytt                                    

2013/144 Skogstorp, avslutat 

 

Protokollsutdrag           

Dnr KS 2011/749 

Svar på medborgarförslag om civilkuragepris 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett civilkuragepris lämnades in 2011. 

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt ger 

kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för priset. 

 

Dnr KS 2013/885 

Ställföreträdande förvaltningschef – miljö- och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Caroline Fornbrant från uppdraget som 

ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen from 2013-09-

01, och tillförordnar Per Flodström som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- 

och byggnadsförvaltningen from 2013-09-01. 

 

Dnr KS 2013/916 

Tillsättande av kommundirektör 

Kommunfullmäktige beslutar att förordna Ulla Lundholm till tjänsten som 

kommundirektör i tre år from 1 oktober 2013. 

 

Dnr KS 2013/388 

Ändring av bolagsnamn från Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till KumBro 

Utveckling AB 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Utveckling 

AB. 

 

Dnr KS 2013/929 

Förlängning av tillförordnande av tjänsten som personalchef 
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Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Malin Holm som personalchef till den 31 

december 2013. 

 

Information från Skolverket 

Kommunblad med jämförelsetal för kommuner 

Kommunbladet publiceras på Skolverkets webbplats http: www.skolverket.se under 

Statistik & analys/Statistik/Kommunblad. 

Skolverkets förhoppning är att jämförelsetalen ska komma till nytta som underlag för 

diskussion och reflektion om den lokala verksamheten. 

 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting 

Budgetpropositionen för år 2014 

18 september presenterade regeringen 2014 års budgetproposition (2013/14:1). 

Här är en sammanfattning av de förslag som berör kommunerna åren 2014-2017. 

 

Cirkulär 13:48 budgetpropositionen för år 2014 

Bilaga 1 Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2013 och prel. För 2014 

 

Cirkulären finns att ladda ner från cirkulärdatabasen på Sveriges Kommuner Och 

Landstings hemsida 

 

Konferens 

Konferens Att leda skola/särskola 3-4 februari 2014 i Stockholm 

Sigys - Skolledare i särskolan 

Anmälan: Vänd dig till Lillemor Holgersdotter 019-58 83 11 

 

Rapport 

Rapport från Skolverket 

Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem 

Rapport 392 2013 

Finns på barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Skrift 

Lika värde  

Ges ut av Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

Finns på barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Skriftlig information från internationell samordnare Ted Rylander om Kumlas Glokala 

Skolor 

 

En rapport om det skolformsövergripande programmet KGS 

Här följer en nulägesrapport om det av Barn- och utbildningsnämnden beslutade 

programmet Kumlas Glokala Skolor: 

 

Vecka 35 genomfördes första delen av ICLD:s (Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati) Sidafinansierade projekt GSD (Glocal Sustainable Development) med 
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förberedande delegationsutbyte med Cochin, Indien. En femmannadelegation 

formulerade på plats projektidéer på teman hållbar utveckling, demokrati- och IT-

utveckling och skolutbyten. Vecka 6, 2014, planeras en Cochindelegation besöka 

Kumla för att ansöka om ett treårigt kommunalt partnerskap. En bärkraftig projektidé 

inkluderar Kumlas Tekniska förvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning och KGS 

med motsvarigheter i Cochin. Genom ett långsiktigt återvinningsprojekt engageras 

samtliga elever på tio modellskolor, à 1500-2000 elever med tillhörande familjer, i 

Cochin och så många pedagoger och elever som möjligt i Kumla. Projektet samordnas 

av St. Teresa´s College, Cochin och BUF, Kumla. 

     

Vecka 39 besökte en fyrmannagrupp Cochin, Indien och vecka 41 en annan 

Shijiazhuang, Kina som del av Universitets- och högskolerådets Atlasprogram. 

Partnerskolor är nu etablerade från förskola till högstadium. De närmaste veckorna 

kommer samtliga projektidéer att struktureras och erbjudas alla intresserade pedagoger 

och elever i Kumla. Potentiella projekt berör allt från ämnesspecifika utbyten till breda 

skolutvecklingsprojekt. Ett antal arbetslag på Smedens förskola, Hagaskolan, 

Vialundskolan, Kumlaby skola och Skogstorp är redan i färd med att integrera detta i 

sin verksamhet. 

 

Våren 2014 planeras motsvarande Sidafinansierade delegationsutbyte genomföras med 

Shijiazhuang och Changchun i Kina. Planen är att även här binda ihop skolutbyten med 

kommunövergripande hållbar utveckling. 

 

Tema Kina, inklusive fortbildning för alla berörda pedagoger, genomförs nu och under 

vintern som elevens val på Hagaskolan, Malmens skola och Stene skola. Ett koncept 

inkluderandes de flesta av skolans ämnen har arbetats fram och kan användas av fler 

skolor intresserade av att lära sig mer om framtidsmakten Kina. 

 

Långtgående nationella och regionala diskussioner pågår med universitet, UHR:s Den 

Globala Skolan och andra skolaktörer om att samordna och effektivisera arbetet med 

internationalisering och skolutbyten. Målet är att forskningsanknyta fortbildning i bland 

annat kollegialt lärande och didaktiska metoder i ett internationellt perspektiv. Kumlas 

Glokala Skolor arbetar på att långsiktigt anpassa verksamheten efter det nya europeiska 

utbildningsprogrammet Erasmus+. Utbyten med europeiska skolor kopplas till det 

globala perspektivet med fokus på skolutvecklingen i Indien och Kina. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
  

 


