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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 81 Dnr BUN 2014/314 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom Hanna Jonasson 
informerar om delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden nämnden per den 31 
juli 2014 samt helårsprognos. 
 
 

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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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 82 Dnr BUN 2014/371 

Justering av internbudget för barn- och utbildningsnämnden 
(budgetomföring) 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ska besluta beträffande alla justeringar av internbudgeten. Förvaltningen 
föreslår att internbudgeten justeras i följande avseenden:  
· Den centrala posten på kostnadsställe 3024, som avser personalkostnader för 
utökningen av antalet förskolechefer fördelas ut till dess rätta kostnadsställen när 
organisationen nu är på plats.  
· Justering av enheternas respektive kostnadsställen som berörs av förändrad 
resurstilldelning utifrån den avstämningen av barn- och elever i förvaltningens 
verksamheter som ska göras den 15/10 2014.  
· Den centrala posten på kostnadsställe 3009 som kvarstår sedan avstämningen 31/3, 
som avser ökat antal elever i interkommunal verksamhet, omförs till respektive 
verksamhetsområde där ökningen skett. På samma sätt omförs också medel efter att 
avstämningen av barn- och elever den 15/10 är gjord.  
· Medel för Samzeliusfonden märks med projektkod. Förslag till beslut Nämnden antar 
förvaltningens förslag till justeringar av internbudgeten under HT14. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till justeringar av 
internbudgeten under HT14. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till justeringar av 
internbudgeten under HT14. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 83 Dnr BUN 2013/343 

Tillämpning av avgiftsfri skola 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 23 april 2014, § 53, åt förvaltningschef att 
återkoppla till nämnden vid sammanträde i september hur avgiftsfri skola tillämpas. 

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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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 84 Dnr BUN 2014/361 

Ombyggnad Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redogör för planeringen av ombyggnaden av Vialundskolan samt 
eventuella beslut som behöver fattas för att komma vidare i processen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Verksamhetschef Rolf Östman informerar i ärendet. 
 
Yrkanden 
Annica Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt det 
presenterade förslaget och att ombyggnation och projektering sker enligt den 
presenterade redovisade, samt att ombyggnationen påbörjas i slutet av 2014.  
 
Barn- och utbildningsnämnden bifaller Annica Mobergs (S) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. beslutar att ombyggnation och projektering sker enligt den presenterande 
redovisningen, samt 
2. beslutar att ombyggnationen ska påbörjas i slutet av 2014. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 85 Dnr BUN 2014/329 

Föräldraenkät förskola, fritidshem och grundskola 

Ärendebeskrivning 

Intendent Per Bernestål redovisar resultatet av de enkäter som genomförts under 
våren 2014 bland föräldrar med barn i förskola, fritidshem och grundskola. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger informationen till handlingarna, och  
2. uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande under hösten rapportera vilka åtgärder 
som genomförs för att förbättra resultaten. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 86 Dnr BUN 2014/328 

Elevenkät 

Ärendebeskrivning 

Intendent Per Bernestål redovisar resultatet av den enkät som genomförts under våren 
2014 bland elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger informationen till handlingarna, och  
2. uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande under hösten rapportera vilka åtgärder 
som genomförs för att förbättra resultaten. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att arbetar för en ökad 
svarsfrekvens hos eleverna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden bifaller Per Holms (KD) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger informationen till handlingarna,  
2. uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande under hösten rapportera vilka åtgärder 
som genomförs för att förbättra resultaten, samt 
3. uppdrar åt förvaltningen att arbeta för en ökad svarsfrekvens hos eleverna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 87 Dnr BUN 2014/359 

Beslut om placering av förskola 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar förslag på placering av nästa förskola. 
 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande prioriteringsordning av nya 
förskolors placering  
1. Sörbyområdet, där det finns planer på villabebyggelse närmsta åren och där 
förskolan även skulle kunna inrymma den förskoleavdelning, som inte får plats på 
Skogstorp. Eventuellt skulle även någon av tvåavdelningsförskolorna kunna flyttas hit. 
Projektering av förskolan kan starta våren 2015.  
2. Smedstorp, i samband med bygge av bostäder utmed Kumlavägen. En 
helhetslösning av trafiksituationen behövs innan förskolan kan byggas.  
3. Dalagatan, på lång sikt ett bra läge vid en utbyggnad av Sånnerstaområdet 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden prioriterar Sörbyområdet för nästa placering av 
förskola. Övriga platser är aktuella inför framtiden utan prioriteringsordning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden prioriterar Sörbyområdet för nästa placering av 
förskola. Övriga platser är aktuella inför framtiden utan prioriteringsordning. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 88 Dnr BUN 2014/362 

Informationsärende Förstelärare 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar munligen på gruppmötet om införandet i Kumla kommun av 
reformen Nya karriärvägar för lärare med karriärtjänsterna förstelärare och lektor. 
Reformen syftar till att förbättra elevernas måluppfyllelse och att höja läraryrkets 
status och attraktionskraft och gäller alla skolformer utom förskola. Huvudmännen 
skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal, utformning, 
tillsättning och lön. Ett statsbidrag ersätter förstelärarens löneökning. 
 
I Skolverkets rapport Vem är försteläraren? beskrivs och analyseras utfallet i 
inledningsskedet av reformen på nationell nivå. Läs mer på 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3188. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger informationen till handlingarna och  
2. beslutar att förstelärarresurserna ska kunna användas kommunövergripande vid 
behov. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger informationen till handlingarna och  
2. beslutar att förstelärarresurserna ska kunna användas kommunövergripande vid 
behov. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 89 Dnr BUN 2013/266 

Styrdokument för Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har beslutat att utveckla ett skolformsövergripande 
internationaliseringsprogram i Kumla kommun. Vid sammanträde den 19 mars 2014, § 
33, beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att: 
1. Upprätta ett måldokument för kvalitetssäkring av internationaliseringsuppdraget. 
Uppdraget bör också integreras i kommunens övergripande kvalitetsarbete som en 
naturlig följd av dess förvaltningsövergripande strävan.  
2. För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla förskole- och 
skolenheter, om än på olika sätt, ska arbeta in internationaliseringsuppdraget i sina 
planer och kvalitetsarbeten. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kvalitetssäkringsdokument och policy för 
internationaliseringsuppdraget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kvalitetssäkringsdokument och policy för 
internationaliseringsuppdraget. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 90 Dnr BUN 2014/355 

Arbetsmiljöfördelning 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har delegerat till Kommunstyrelsen att ha det övergripande 
ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen har 
sedan möjlighet att vidarefördela arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till respektive 
nämnd.  
 
Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen vilar 
således på barn- och utbildningsnämnden.  
 
För att nämnden ska kunna fördela vidare arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän 
som genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs 
inom ett visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. 
Fördelning får inte saknas någonstans i kedjan för att fördelningarna ska gälla fullt ut.  
 
På grund av ny tillförordnad förvaltningschef och nytt chefsled med verksamhetschefer 
behöver beslut fattas om ny arbetsmiljöfördelning från nämnd till tillförordnad 
förvaltningschef. 
 
Kompletterad handling delas ut till ordförande och t.f. förvaltningschef vid 
nämndsammanträdet då det ska signeras. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och 
utbildningsförvaltningen till tillförordnad förvaltningschef Annika Hallberg enligt 
bifogad fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter 
vidarefördelas. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och 
utbildningsförvaltningen till tillförordnad förvaltningschef Annika Hallberg enligt 
bifogad fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter 
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vidarefördelas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 91 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Rolf Östman informerar om det akutella läget inom förvaltningen. 

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 2014-09-04 § 92 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om kontakter med sina kontaktområden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Inga besök har gjorts sedan senaste barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden låter punkten utgå. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 93 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

190/14-194/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 
med kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Gunilla Kalmnäs 2014-16-11-2014-06-03  
 
195/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 
kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Karin Edman 2014-06-09  
 
196/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 
kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Gunilla Kalmnäs 2014-06-12  
 
197/14-205/14, 212/14-217/14, Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, 
Annika Hallberg 2014-06-04-2014-08-18  
 
206/14 Ändring av attestförteckning för barn- och utbildningsförvaltningen tagen av 
t.f. förvaltningschef Annika Hallberg, 2014-06-10. Beslutet gäller fr.o.m.15 juni t.o.m. 
11 augusti 2014. Följande personer har rätt att beslutsattestera för förvaltningens 
kostnadsställen som börjar på 3. Åsa Käll, Ann-Sofie Vennerstrand och Rolf Östman 
samtliga verksamhetschefer. Verksamhetscheferna är således möjliga ersättare till 
förvaltningens samtliga beslutsattestanter.  
 
207/14-209/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 
2014-06-30-2014-08-05  
 
210/14 Dispens gällande förskoleplats för barn som erbjuds förskoleplats med resurs i 
stället för förskoleplats utifrån SL 8:7 samt 8:8 gäller t.o.m. 2015-06-30 Marcus Milan 
2014-07-09  
 
211/14 Ändring av attestförteckning på grund av förvaltningens 
organisationsförändring hösten 2014. Se bilaga 1 som finns på barn- och 
utbildningsförvaltningen. Ändringen gäller från 2014-08-11 och antas av t.f. 
förvaltningschef Annika Hallberg.  
 
218/14 Detaljplan Vialundskolan kv Tranan. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2014, § 70, att anta förvaltningens förslag till 
yttrande.  
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219/14 Detaljplan Kumla Sjöpark. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutade den 27 augusti 2014, § 71, att anta förvaltningens förslag till yttrande.  
 
220/14 Detaljplan Kvarntorps industriområde. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2014, § 72, att anta förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-04 § 94 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Klagomålsärenden  
2014/250 Vialund, pågår  
2014/264 Duvans förskola, avslutat  
2014/293 Duvans förskola, pågår  
2014/323 Hästens förskola, avslutat  
2014/363 Ekeby skola, nytt  
 
Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling  
2014/315 Vialund, öppet  
2014/316 Vialund, öppet  
2014/317 Skogstorp, öppet  
2014/353 Tallängen,nytt/avslutat  
2014/391 Vialund, nytt  
 
Skolinspektionsärenden  
2013/76 Vialund, avslutat  
2013/152 Vialund, öppet  
2013/533 Vialund, öppet  
2014/283 Skogstorp F-5, öppet  
2014/352 Hästens förskola, nytt/avskrivet  
2014/393Hagaskolan, nytt  
 
Protokollsutdrag  
KS 2014/490 Förslag till avskaffande av centraliserad bemanningsenhet 1. 
Kommunstyrelsen beslutar att avskaffa den centraliserade bemanningsenheten fr.o.m. 
1 juli 2014. 2. Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar helt över 0,5 årsarbetare 
bemanningsassistent. 3. Återrapportering görs till arbetsutskottet i september hur 
förvaltningen går tillväga i arbetet.  
 
KS 2014/505 Tillförordnande av fastighetschef Jan Öholm slutar som fastighetschef för 
kommunfastigheter. Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som chef för 
kommunfastigheter 2014-06-09 t.o.m. 2014-12-31.  
 
KS 2014/507 Nämndernas månadsrapporter Kommunstyrelsen godkänner den 
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ekonomiska rapporten, samt ger nämnderna ett fortsatt uppdrag att arbeta efter 
tilldelad budgetram.  
 
KS 2013/1333 Förlängning politisk lärling Annica Sjökvist har beviljats förlängning som 
politisk lärling (S) i barn- och utbildningsnämnden under perioden 15 augusti t.o.m. 31 
oktober 2014. Ansvarig handledare är Annica Moberg. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 


