
 
 

Protokoll 2014-10-22 

Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014/12 

 

 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2014-10-22 klockan 14:00 
 
 
 
Beslutande Annica Moberg S Ordförande  
 Marie Eriksson S Vice ordförande  
 Rosita Strömberg S   
 Eva Palmqvist S   
 Per Holm KD Gruppledare  
 Margareta Engman M   
 Christina Örnebjär FP   
 Per-Arne Mårstad C   
 Britt Eklöf MP   
 
Tjg ersättare Lars-Erik Fallén S  
 Mohammed Bahram Hassan S  
 
Övr 
närvarande 

Hallberg, Annika  

 Jangenby, Elisabeth  
 Jonasson, Hanna §§ 95-97 
 Käll, Åsa §§ 95-98 
 Vennerstrand, Ann-Sofie §§ 95-99 
 Isac Svanberg Politisk lärling 
 
Frånvarande Robert Roos S Ledamot  
 Erik Jönsson S Ledamot  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  2 

 

 

 
 
Sekreterare:  

Elisabeth Jangenby 

§§ 95-113 

   
Ordförande: 
 

______________________________ 
Annica Moberg 

Justeras:  
______________________________  
Per-Arne Mårstad 

 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  3 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Anslag/Bevis Kumla kommun 

 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2014-10-22 
 
Datum för uppsättande  Datum för nedtagande  
 
Förvaringsplats  
  
Underskrift ……………………………………….. 

Lillemor Holgersdotter 
 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  4 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 95 Dnr BUN 2014/444 

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Jonas Eriksson informerar på nämndsammanträdet om aktuellt 
personalläge inom förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 96 Dnr BUN 2014/432 

Ekonomisk rapport augusti 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över det aktuella ekonomiska 
läget för augusti. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för augusti för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en 
budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
för en budget i balans. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 97 Dnr BUN 2014/438 

Ekonomisk rapport september 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över det aktuella ekonomiska 
läget för september. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en 
budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
för en budget i balans. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 98 Dnr BUN 2014/389 

Flexiblare öppettider på förskola och fritidshem 

Ärendebeskrivning 

För att utreda vårdnadshavares behov av mer flexibla öppettider i förskola och 
fritidshem så har samtliga som just nu har sina barn i verksamhet blivit muntligen 
tillfrågade. Svaren ska sammanställas och skrivas i en rapport som lämnas till 
arbetsutskottet 2014-10-08. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar enligt något av förslagen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden: 
 
Annika Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra 
ramtiden för förskolans och fritidshemmens öppethållande till 06:00-20:00 och 
uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en utförligare ekonomisk beräkning. 
 
Per Holm (KD) föreslår att förvaltningen tar fram en utförligare ekonomisk analys av 
alternativ 2 och 3 inför beslut på nämnden. 
 
 
Propositionsordning: 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag och ställer dem mot varandra. 
 
Ordföranden finner att Annica Mobergs (S) förslag vunnit majoritet. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra ramtiden för förskolans och 
fritidshemmens öppethållande till 06:00-20:00 och uppdrar åt förvaltningen att 
återkomma med en utförligare ekonomisk beräkning enligt Annica Mobergs (S) förslag. 
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Reservationer: 
 
Per Holm (KD) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Per Holms 
förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 3 (06:00-20:00) och uppdrar åt 
förvaltningen att arbeta vidare med detta för att se hur det kan implementeras. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 99 Dnr BUN 2014/439 

Rapport sommarverksamheten 2014 

Ärendebeskrivning 

Under veckorna 28-31 sommaren 2014 har förskolorna och fritidshemmen Norrgården 
och Skogstorp bedrivit verksamhet medan övriga hållit stängt. För att få reda på hur 
vårdnadshavare upplever att det fungerat har enkäter delats ut till de som haft sina 
barn i verksamheten under sommaren. I en rapport som lämnas till arbetsutskottet 
kommer svaren på enkäten redovisas samt hur personalbemanningen sett ut under 
perioden. 

Förslag till beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  10 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 100 Dnr BUN 2014/276 

Motion - höjda mål i grundskolan  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 29 april 2014, § 133, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande över 
Moderaternas motion om höjda mål i grundskolan.  
 
I motionen föreslås att Kumla kommun reviderar sina mål till att 100 % av eleverna i 
grundskolan ska bli behöriga till gymnasiestudier samt att en utredning snarast startar 
för att tydliggöra vilka resurser och vilken personalstyrka som behövs för att nå detta 
mål. Utredningen ska vara färdig före budgetberedningen 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och vidarebefordrar det till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden: 
 
Margareta Engman (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP) och Britt E yrkar bifall till Margareta Engmans 
förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Margareta Engmans (M) förslag. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och vidarebefordrar det till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Reservationer: 
Margareta Engman (M), Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP) och Britt Eklöf (MP) 
reserverar sig till förmån till Margareta Engmans förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 101 Dnr BUN 2014/165 

Tillämpning av placering vid förskole- och skolenhet 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 23 april 2014, § 55, åt arbetsutskottet att 
formulera uppdrag till barn- och utbildningschefen gällande tillämpning av placering till 
förskole- och skolenheter. Barn- och utbildningsnämndens ordförande formulerade ett 
förslag till uppdrag i en skrivelse. 
 
Den 28 maj 2014, § 55, antog arbetsutskottet förslaget till uppdrag till barn- och 
utbildningschefen enligt skrivelsen samt uppdrog åt förvaltningen att återkoppla 
uppdraget vid nämndens andra sammanträde i höst. 
 
Uppdraget består av ta fram former för en tydlig tillämning vid placering av 
barn/elever utifrån det fria valet. Hänsyn ska tas till lokalernas begränsningar så att 
förskolorna/skolorna får en jämnare fördelning av barn/elever för att uppnå en så bra 
pedagogisk miljö som möjligt. Detta är viktigt både ur ett resursperspektiv och ett 
arbetsmiljöperspektiv både för barn/elever och personal. Ambitionen är att samtliga 
förskolor/skolor i Kumla kommun ska erbjuda bra kvalité och vara attraktiva. När 
antalet barn antingen blir färre eller fler än lokalerna är avsedda för riskerar detta att 
försvåra den ambitionen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till redovisning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma i ärendet 
till nästa nämnd. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till redovisning och ger förvaltningen i 
uppdrag att återkomma i ärendet till nästa nämnd. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 102 Dnr BUN 2014/426 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemodelen av Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman 
ett antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina 
syften. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill säga 
avvecklas) i denna stiftelse. Behållningen den 12 maj 2014 var 27 389,53 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 92, att barn- och utbildningsnämnden 
ska verkställa avvecklingen. 
 
Ansökan för utdelning ur fonden bifogas i handlingarna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökningen om medel ur Stiftelsen 
samfond för skolungdom inom Hardemodelen av Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökningen om medel ur Stiftelsen 
samfond för skolungdom inom Hardemodelen av Kumla kommun. 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  14 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 103 Dnr BUN 2014/427 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumladelen av Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman 
ett antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina 
syften. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill säga 
avvecklas) i denna stiftelse. Behållningen den 12 maj 2014 var 90 986,54 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 92, att barn- och utbildningsnämnden 
ska verkställa avvecklingen. 
 
Ansökan för utdelning ur fonden bifogas i handlingarna.  
 
Samtliga skolenheter kan söka om medel ur denna stiftelse. Om det sökta beloppet 
överstiger fondens medel behöver nämnden besluta om fördelning. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökningarna om medel ur Stiftelsen 
samfond för skolungdom inom Kumladelen av Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar  
Stene skola 6986 kr,  
Ekeby skola och Haga skola 10 000 kr (tillsammans), 
Malmen 7 000 kr, 
Lillskolan 7 000 kr, 
Kulturskolan 10 000 kr, 
Vialundskolan 50 000 kr ur Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumladelen av 
Kumla kommun. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar  
Stene skola 6986 kr,  
Ekeby skola och Haga skola 10 000 kr (tillsammans), 
Malmen 7 000 kr, 
Lillskolan 7 000 kr, 
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Kulturskolan 10 000 kr, 
Vialundskolan 50 000 kr ur Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumladelen av 
Kumla kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 104 Dnr BUN 2014/428 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman 
ett antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina 
syften. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill säga 
avvecklas) i denna stiftelse. Behållningen den 12 maj 2014 var 28 011,86 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 92, att barn- och utbildningsnämnden 
ska verkställa avvecklingen. 
 
Ansökan för utdelning ur fonden bifogas i handlingarna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om medel ur Stiftelsen samfond för 
skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om medel ur Stiftelsen samfond för 
skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 105 Dnr BUN 2014/429 

Stiftelsen Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman 
ett antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina 
syften. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill säga 
avvecklas) i denna stiftelse. Behållningen den 12 maj 2014 var 9 564,68 kr.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 92, att barn- och utbildningsnämnden 
ska verkställa avvecklingen. 
 
Ansökan för utdelning ur fonden bifogas i handlingarna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om medel ur Stiftelsen Hardemo 
kyrkskolas fond för studieresor. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om medel ur Stiftelsen Hardemo 
kyrkskolas fond för studieresor. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 106 Dnr BUN 2014/430 

Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman 
ett antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina 
syften. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill säga 
avvecklas) i denna stiftelse. Behållningen den 12 maj 2014 var 2 822,19 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 92, att barn- och utbildningsnämnden 
ska verkställa avvecklingen. 
 
Ansökan för utdelning ur fonden bifogas i handlingarna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökning om medel ur Stiftelsen Gustav 
Larssons stipendiefond för Stene skola. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökning om medel ur Stiftelsen Gustav 
Larssons stipendiefond för Stene skola. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 107 Dnr BUN 2013/480 

Utvärdering av försök med fyra KUP-dagar i förskola och fritidshem 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen hade 2012 fyra kompetens-, utvecklings- och planeringsdagar (KUP) på 
försök istället för två. Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 11 juni 2014, § 77, 
beslutades att underlaget för utvärderingen av försöket med fyra kompetens- 
utvecklings- och planeringsdagar (KUP) skulle utökas. Redovisning av enkät till 
vårdnadshavare med barn på förskolor eller fritidshem. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. godkänner utvärderingen och 
2. fattar beslut om antalet KUP-dagar. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. godkänner utvärderingen, 
2. beslutar att antalet KUP-dagar i förskola och fritidshem ska vara fyra dagar per år 
och 
3. beslutar att omsorg ska erbjudas enligt tidigare beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. godkänner utvärderingen, 
2. beslutar att antalet KUP-dagar i förskola och fritidshem ska vara fyra dagar per år 
och 
3. beslutar att omsorg ska erbjudas enligt tidigare beslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 108 Dnr BUN 2014/423 

Förändrat användningsområde för Skogstorpsskolan och Borgen 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat uppdra åt förvaltningen att utreda 
alternativ för förändrad lokalvändning för Skogstorp och Borgen. Bakgrunden är att 
elevantalet på Skogstorpsskolan ökar ytterligare läsåret 2015/2016, då i de tidigare 
skolåren. Dessa behöver då ytterligare lokaler, samtidigt som kapaciteten för matsalen 
överskrids. Förvaltningen presenterar två förslag till förändrad lokalanvändning. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden: 
 
Annika Moberg (S) föreslår att  
1. Borgens lokaler används för de äldre eleverna där mottagningskök och matsal 
iordningsställs och Skogstorpsskolan används för de yngre och  
2. förvaltningen återkopplar till nämnden om hur förvaltningen ska arbeta med 
internationell skola och vad den ska innehålla. 
 
Per Holm (KD) föreslår att  
1. nämnden inte tar ställning till vilka åldrar som ska gå på Borgen och 
Skogstorpsskolan, 
2. förvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet Skogstorpskolan utifrån de 
grundtankar som fanns med skolan för att dra lärdomar till andra ombyggnationer och  
3. förvaltningen får i uppdrag att etablera en internationell skola i Kumla. 
 
 
Propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till Annica Mobergs (S) förslag. 
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till Per Holms (KD) förslag nr 1.  
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till Per Holms (KD) förslag nr 2. 
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag till Per Holms (KD) förslag nr 3. 
 
Ordföranden finner att bifall till Annica Mobergs (S) förslag samt bifall Per Holms (KD) 
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förslag nr 2 har vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
1. Borgens lokaler används för de äldre eleverna där mottagningskök och matsal 
iordningsställs och Skogstorpsskolan används för de yngre, 
2. förvaltningen återkopplar till nämnden om hur förvaltningen ska arbeta med 
internationell skola och vad den ska innehålla och  
3. förvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet Skogstorpskolan utifrån de 
grundtankar som fanns med skolan för att dra lärdomar till andra ombyggnationer. 
 
 
Reservationer:  
 
Per och Per-Arne reserverar sig mot beslutet om avslag på Per Holms förslag nr 1 och 
3. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden: 
 
Per Holm (KD) yrkar att  
 
1. att barn- och utbildningsnämnden överlämnar till förvaltningen att besluta om 
användningsområde för Skogstorpsskolan och Borgen inkl. Torpets förskola. 
2. förvaltningen får i uppdrag att etablera en internationell skola i Kumla och 
 
Margareta Engman (M) yrkar bifall till Per Holms (KD) förslag (punkt 1 och 2). 
 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till Per Holms (KD) förslag punkt 1. 
 
Ordföranden konstaterar att det råder enighet kring arbetsutskottets förslag punkt 3. 
 
Propositionsordning: 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag punkterna 1 och 2 mot Per Holms (KD) 
förslag. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet.  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
1. Borgens lokaler används för de äldre eleverna där mottagningskök och matsal 
iordningsställs och Skogstorpsskolan används för de yngre, 
2. förvaltningen återkopplar till nämnden om hur förvaltningen ska arbeta med 
internationell skola och vad den ska innehålla och  
3. förvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet Skogstorpskolan utifrån de 
grundtankar som fanns med skolan för att dra lärdomar till andra ombyggnationer. 
4. vid lämplig tidpunkt tas den enhet som idag rymmer Torpets förskola i anspråk för 
skolverksamhet. 
 
Reservationer: 
Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP) och Margareta Engman (M) reserverar sig till 
förmån för Per Holms förslag 



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 2014-10-22 

 BUN 2014/12 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  23 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 109 Dnr BUN 2014/440 

Tidplan för flytt av årskurs 6 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolår sex ska förläggas till nuvarande 
F-5 skolor, när det ekonomiskt, pedagogiskt och lokalmässigt är möjligt. Nämnden har 
äskat ekonomiska medel för lokalåtgärder inför budget 2015, vilket har betydelse för 
tidsplanen. Parallellt med detta ärende bereds frågan om hantering av skolval. 
Nämndens beslut i det ärendet har betydelse för tidsplanen för skolår 6. Förvaltningen 
presenterar alternativa förslag till tidsplan. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. överför skolår 6 till tidigare skolår senast höstterminen 2016 om fullmäktige anslår 
erforderliga medel och  
2. uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa tidsplan och eventuell etappindelning av 
förändringen. 

Arbetsutskottets behandling 

Annica Moberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra småskolornas 
pedagogiska och organisatoriska möjligheter för att klara återföringen av skolår 6. 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra småskolornas pedagogiska och 
organisatoriska möjligheter för att klara återföringen av skolår 6 och 
2. ärendet ska redovisas senast vid nämndens andra sammanträde våren 2015. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra småskolornas pedagogiska och 
organisatoriska möjligheter för att klara återföringen av skolår 6 och 
2. ärendet ska redovisas senast vid nämndens andra sammanträde våren 2015. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 110 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg informerar på nämndsammanträdet om det aktuella 
läget inom förvaltningen. 
 
Arbetsmiljöverket genomför en landsomfattande granskning av förkolor. Sex förskolor 
omfattas i Kumla. Gemensamma påpekanden gäller vikariebrist, för få 
nätverksuppkopplingar, stora barngrupper, stressmoment med måltidsverksamhet 
som buffé, handlingsplaner för riskbedömningar. Vid två förskolor påpekades 
fuktskador och dålig luft. 
 
60 barn står i kö till förskola t.o.m. januari. Det finns 85 lediga platser men inte alltid 
där de önskas. Flest platser finns i Ekeby, Hardemo och på Trädgårdens förskola. 
 
Förvaltningen planerar för flytt av Torpets förskola sommaren 2015.  
 
Pågående Skolinspektionsärenden rör Skogstorpskolan (kring en avstängning), 
Hagaskolan (placering förskoleklass), Tallängens skola (kränkning) samt Vialund (riktad 
tillsyn). 
 
160 elever läser modersmål i 14 olika språk. De största språken är arabiska, somaliska, 
dari och persiska. Engelska, grekiska och ryska är nya språk. 
 
Skolverket har publicerat resultat i nationella prov för åk 3.  
 
Förvaltningen har gjort en Lex Maria-anmälning på grund av brister i dokumentation 
inom elevhälsan. 
 
Ny administrativ organisation som ska ge bättre stöd till skolledarna samverkas den 29 
oktober. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 111 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar på nämndsammanträdet om kontakter med sina 
verksamheter. 
 
Ingen ny information. 

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 2014-10-22 § 112 Dnr  

Redovisning av beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

221/14 - 223/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 
med kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Gunilla Kalmnäs 2014-09-02-2014-09-12  
 
224/14 – 227/14 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg. SL 8:7, Leif 
Dickens 2014-08-27  
 
228/14 Ändring av attestförteckning tagen av t.f. förvaltningschef Annika Hallberg 
2014-08-28. Susanne Sandberg, chef för Elevhälsan, ska från och med 2014-08-28 vara 
beslutsattestant för kostnadsställena 3050 och 3098.  
 
229/14-237/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 
2014-08-18 - 2014-09-17 
 
 

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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Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 § 113 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag  
KS 2014/577  
Ställföreträdande kommundirektör. Kommunstyrelsen utser Niklas Örnfelt till 
ställföreträdande kommundirektör från och med 5 september 2014.  
 
KS 2014/159  
Förordnande av t.f. förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som t.f. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från den 1 september 2014 och som längst till den 31 augusti 
2015.  
 
Konferensinbjudan samt övrig information  
Skolinspektionens dag 2014 är 18 november på Conventum, Örebro. Anmälan och 
program på skolinspektionen.se/skolinspektionensdag. Finns även andra datum på 
andra orter.  
 
Synpunkter via e-post från Emerich Roth samt Gunn-Britt Hult angående skoldebatten 
inför valet 2014. Information på barn- och utbildningskontoret.  
 
Tidskrift från Specialpedagogiska skolmyndigheten Lika värde nr 3 2014 finns på barn- 
och utbildning. 
 
Klagomålsärenden  
2014/250 Vialund, pågår  
2014/293 Duvans förskola, avslutat  
2014/363 Ekeby skola, nytt  
2014/425 Skogstorp, nytt/avslutat 
 
Anmälan till huvudman ang kränkande behandling 
2014/404 Skogstorp, nytt  
2014/418 Skogstorp, nytt  
2014/421 Skogstorp, nytt 
 
Skolinspektionsärenden  
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2013/152 Vialund, öppet  
2013/533 Vialund, öppet  
2014/283 Skogstorp F-5, öppet  
2014/393 Hagaskolan, öppet 

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. 
 


