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KUN § 1

Dnr 2012/11 KUN

Bokslut och verksamhetsberättelse år 2011 för
Kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden har ett extra
sammanträde den 1 mars 2012, kl 08.00, för att besluta om
Bokslut och Verksamhetsberättelse år 2011 för Kultur- och
utbildningsnämnden.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 1 2012)
Ekonom/utredare Marie Martinsson och förvaltningschef Anders Öberg
lämnar muntlig information om arbetet med bokslut och
verksamhetsberättelse år 2011 för Kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Ekonom/utredare Marie Martinsson, förvaltningschef Anders Öberg,
budget och adminstrativa rektorerna Kjell Gunnarsson och Jan
Arvidsson redovisar förslag på Bokslut och Verksamhetsberättelse
år 2011 för Kultur- och utbildningsnämnden.
Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden har ett extra
sammanträde den 1 mars 2012, kl 08.00, för att besluta om Bokslut och
Verksamhetsberättelse år 2011 för Kultur- och utbildningsnämnden.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 2

Dnr 2011/827 KUN

Principer för användning av extra tilldelade medel
för IT 2012 - 2014
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att tilldelat extra
IT-anslag disponeras enligt följande:
1.

Att varje lärare i skolan får disponera en egen bärbar dator och
att det genomförs snarast under vårterminen 2012 samt att
datorerna hyrs.

2.

Att det skrivs ett avtal med varje lärare om dispositionsrätt men
också en överenskommelse att vi inför PIM för lärarna i avsikt
att öka datamognaden.

3.

Att förvaltningen upphandlar hyrdatorerna i samverkan med
kommunens IT-service och efter samråd med kommuner i länet
som just har satsat på lärardatorer.

4.

Att nämnden godkänner att förvaltningen inom ramen för tilldelat
extra IT-anslag år 2012 inrättar en IT-pedagogtjänst.

5.

Att det som härutöver finns att disponera av det extra IT-anslaget
används för satsningar på utrustning för FLOD och fler datorer.

6.

Att nämnden uppdrar till kultur- och utbildningsförvaltningen att
utreda vad som krävs för att varje elev ska få disponera en egen dator.
Uppdraget skall omfatta både organisatoriska, lokalmässiga och
ekonomiska överväganden. Även frågan om införande av elevdatorer
kan ske etappvis skall belysas.

Ärendet
Bakgrund
Kultur- och utbildningsnämnden har, förutom ordinarie årligt driftanslag
för utbyte av datorer på 480 tkr, tilldelats ett särskilt IT-anslag på
investeringsbudgeten. År 2012 är det extra investeringsanslaget
1 miljon kronor och åren 2013 och 2014 är anslaget 0,5 miljoner kronor
per år.
Kommunledningen har underhand meddelat att investeringsanslaget kan
omvandlas till driftmedel.
Förvaltningschefen redovisade muntligt på nämnden i december 2011 hur
förvaltningen alternativt skulle kunna utnyttja de extra IT-pengarna.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 2 forts
Överväganden
På nämndes sammanträde ställdes frågan om inte ett alternativ till att
förvaltningen låter varje lärare disponera en egen bärbar dator vore att lärarna
kan ha med sina egna datorer. Av flera skäl bedömer förvaltningen att det inte
är ett lämpligt alternativ. Man skall inte behöva använda sin egen dator i
jobbet. Motprestationen skall dessutom vara att lärarna skaffar sig
"datorkörkort" genom PIM. Det är lättare att införa om arbetsgivaren
tillhandahåller datorerna. Men avgörande är dock att det inte är möjligt. Enligt
IT-service får inte privata datorer läggas upp som klienter i varken skolnätet
eller allmänna nätet av säkerhetsskäl.
Det årliga driftanslaget på cirka 480 tkr har hittills i huvudsak använts till att
successivt byta ut befintliga elev- och lärardatorer i skolan och förskolan,
samt i vissa fall annan datautrustning.
Bristen på tillräckligt många lärardatorer samt problem med förvaltningens
verksamhetsstöd Procapita är i nuläget ett besvärligt arbetsmiljöproblem.
Tidigare var det ännu värre när vi även hade tekniska problem med FLOD.
I det senare fallet är de tekniska problemen tillsvidare lösta genom utbyggd
serverkapacitet och mer badbredd. För att kunna utnyttja FLOD fullt ut som
ett pedagogiskt verktyg behöver vi köpa in mer utrustning i form av
projektorer m m.
För att få vårt verksamhetsstöd att fungera tillfredsställande behövs en
IT-pedagogtjänst inom kultur- och utbildningsförvaltningen som kan hjälpa
lärarna att använda vårt verksamhetsstöd, vara förvaltningens kontaktperson
mot extern leverantör av vårt verksamhetsstöd, driva frågorna om IT som
pedagogiskt verktyg och dels kan samordna förvaltningens kontakter med ITservice. Det krävs samtidigt att IT-service riktar vissa resurser för detta.
Ser vi till de nya kursplanerna så är det tydligt att eleverna förutsätts arbeta
med datorer och inhämta sådan kompetens och förtrogenhet med datorn som
arbetsredskap att varje elev rimligen borde ha tillgång till en egen dator.
Förvaltningen gör dock bedömningen att lärarna först måste få egna bärbara
datorer och uppnå tillräcklig datamognad. I slutet av år 2011 omdisponerades
cirka 120 tkr av nämndens investeringsmedel till inköp av ett femtiotal
accesspunkter fördelade på samtliga våra grundskolor. I början på 2012 är
installationerna klara och man kan då arbeta trådlöst på alla skolorna.
Köper förvaltningen in bärbara datorer kommer hela anslaget att förbrukas på
det år 2012. Då finns ingen möjlighet att omföra medel till driften för att
inrätta en IT-pedagogtjänst. Inte heller finns det möjlighet att införskaffa mer
utrustning för FLOD annat än om en del av ordinarie driftmedel för utbyte av
gamla datorer tas i anspråk Det är väl till en del möjligt då gamla lärardatorer
inte behöver bytas ut.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 2 forts
Ett alternativ som kommunledningen angett som en möjlighet är att omvandla
de extra investeringsmedlen till driftmedel. I så fall skulle förvaltningen
kunna hyra det antal lärardatorer som behövs, cirka 175 stycken. Kostnaden
per år uppskattas till ca 355 tkr per år. Kostnaden för att köpa datorerna
uppskattas till 1 050 tkr år 2012. En viktig skillnad är naturligtvis att
kommunen fortfarande äger datorerna efter tre år. Men de är då sannolikt inte
så attraktiva och kommunen slipper hantera utrangering och eventuell
skrotning som måste ske på ett miljöcertifierat sätt. Köps datorerna skall
förvaltningen betala kapitalkostnader (avskrivning och internränta). Det blir
en ökad driftkostnad på cirka 400 tkr år 2012, cirka 385 tkr år 2013 och cirka
367 tkr år 2014.
Dessa kostnader måste förvaltningen spara på något annat för att klara då de
extra investeringsanslagen inte gav någon utökad driftbudget för dessa
tillkommande kapitalkostnader. Men då finns ju pengar avsatta för att köpa
nya lärardatorer år 2015. I driften tillkommer då återigen kapitalkostnader.
Hyr förvaltningen datorerna på tre år behöver nya datorer hyras från och med
år 2015. Denna kostnad skiljer sig inte särskilt mycket från kapitalkostnaderna
enligt ovan.
I hyresalternativet skapas ett utrymme att redan år 2012 inrätta den
IT-pedagogtjänst som är nödvändig. Från och med år 2013 kan den finansieras
genom omdisposition av en vakant tjänst på förvaltningskontoret som uppstår
i samband med en pensionsavgång. Denna lösning ger dessutom möjlighet att
köpa mer utrustning till FLOD för 145 tkr år 2012. Utöver hyreskostnaderna
tillkommer licenskostnader för virusskydd då befintliga lärardatorer som inte
skrotas disponeras som utökning av antalet elevdatorer.
För detta har kultur- och utbildningsförvaltningen särskilda driftmedel som
IT-service förfogar över och som enligt IT-service kan omdisponeras för detta.
Då förvaltningen kan finansiera IT-pedagogtjänsten genom omdisposition av
egna medel från och med år 2013 räcker den halva miljon som anslagits extra
till att betala hyran för lärardatorerna samt att ändå kunna köpa ytterligare
utrustning till FLOD, alternativt fler elevdatorer, både 2013 och 2014.
Det befintliga driftanslaget för att byta ut gamla personaldatorer behöver
endast användas för förskolan och på fritidshemmen då lärardatorerna hyrs.
Fler nya elevdatorer kan därför köpas in utöver de som skall ersättas. Ganska
snabbt kommer därför antalet elevdatorer att öka.
Förvaltningen bör i alla fall få i uppdrag att utreda vad som krävs för att varje
elev ska få disponera en egen dator. Uppdraget skall omfatta både
organisatoriska, lokalmässiga och ekonomiska överväganden. Även frågan
om införande av elevdatorer kan ske etappvis skall belysas.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 2 forts
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden
besluta.
Nämnden godkänner att tilldelat extra IT-anslag disponeras enligt följande:
1.

Att varje lärare i skolan får disponera en egen bärbar dator och
att det genomförs snarast under vårterminen 2012 samt att
datorerna hyrs.

2.

Att det skrivs ett avtal med varje lärare om dispositionsrätt men också
en överenskommelse att vi inför PIM för lärarna i avsikt att öka
datamognaden.

3.

Att förvaltningen upphandlar hyrdatorerna i samverkan med
kommunens IT-service och efter samråd med kommuner i länet som
just har satsat på lärardatorer.

4.

Att nämnden godkänner att förvaltningen inom ramen för tilldelat
extra IT-anslag år 2012 inrättar en IT-pedagogtjänst.

5.

Att det som härutöver finns att disponera av det extra IT-anslaget
används för satsningar på utrustning för FLOD och fler datorer.

6.

Att nämnden uppdrar till kultur- och utbildningsförvaltningen att
utreda vad som krävs för att varje elev ska få disponera en egen dator.
Uppdraget skall omfatta både organisatoriska, lokalmässiga och
ekonomiska överväganden. Även frågan om införande av elevdatorer
kan ske etappvis skall belysas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2012)
Förvaltningschef Anders Öberg informerar muntligt om ärendet.
Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i
ärendet på nämndens sammanträde den 15 februari 2012.
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.
__________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 3

Dnr 2012/68 KUN

Teman och nyckeltal som redovisas i samband med
lägesredovisningar och ekonomiska avstämningar
under år 2012
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslaget av
teman och nyckeltal som ska gälla i samband med de olika
lägesrapporteringarna under 2012, enligt bilaga 1. Dock med den
ändringen att antalet elever med ogiltig frånvaro som är mer än 10 %
(ev fördelat pojke/flicka) ska redovisas, istället för föreslagna 20 %.
Ärendet
I samband med lägesredovisning och ekonomisk avstämning, som sker
regelbundet under året, redovisas ett antal nyckeltal. Dessutom finns en eller
ett par teman som samtliga rektorer och andra chefer inom Kultur- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden beskriver. Valet av gemensamma
teman syftar till att nämnden ska få en övergripande rapportering över hur
samtliga chefer hanterat det område som temat anger och dessutom vid
samma tidpunkt.
Underlag
Bilaga

Lägesredovisningar år 2012, nyckeltal och teman.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och
utbildningsnämnden besluta att fastställa förslaget av nyckeltal och teman
som ska gälla i samband med de olika lägesrapporteringarna under 2012,
enligt bilaga 1.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2012)
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förvaltningens
förslag av teman och nyckeltal som ska gälla i
samband med de olika lägesrapporteringarna under 2012,
enligt bilaga 1. Dock med den ändringen att antalet elever med
ogiltig frånvaro som är mer än 10 % (ev fördelat pojke/flicka)
ska redovisas, istället för föreslagna 20 %.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
__________
Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 4

Dnr 2012/44 KUN

Ny kulturavdelning - organisationsförändring på Kultur
och förening
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bildandet av en
kulturavdelning enligt nedanstående förslag, att träda ikraft från och med
den 1 juli 2012.
Ärendet
Underlag
Under år 2012 kommer både avdelningschefen samt en av assistenterna på
kultur och förening inom Kultur och utbildningsförvaltningen att gå i pension.
I båda fallen från och med halvårsskiftet. Under hösten 2012 kommer
dessutom den nuvarande bibliotekschefen att gå i pension.
Kommunfullmäktige har dessutom beslutat om en omfattande omorganisation
av kommunens förvaltningar, vilket i första hand berör
kommunstyrelseförvaltningen samt teknik- och planförvaltningen. Men vissa
uppgifter kommer också att överföras från kultur och förening till teknik och
plan. Det gäller främst uthyrning av idrottshallar till idrottsorganisationerna
samt vissa föreningsbidrag till idrottsorganisationerna. Kommunledningen har
dessutom uttryckt önskemål om att kultur och förening skall ta ansvar för att
fler kulturevent arrangeras i kommunen. I samband med detta samt behovet
av att minska antalet personer som är direkt underställda förvaltningschefen
så föreslås här flera organisationsförändringar .
Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen skapas en Kulturavdelning. Till
avdelningen förs nuvarande "kultur och förening", "kulturskolan" samt
"biblioteksverksamheten". Nuvarande rektorn för kulturskolan Christina
Johansson föreslås bli kulturchef och leda den nybildade avdelningen. I denna
roll är hon även fortsättningsvis chef för kulturskolan. För denna tjänst
ianspråktas den vakanta avdelningschefstjänsten. Christina Johansson
kommer att lämna sin tjänst som musiklärare inom kulturskolan. Den tjänsten
skall återbesättas. Ytterligare en förutsättning för den här föreslagna
organisationsförändringen är att vissa administrativa uppgifter som åvilat
rektor förs över på någon lärare inom kulturskolan.
Den vakanta assistenttjänsten görs om till en tjänst som kultursekreterare. I
sin roll som rektor för kulturskolan har Christina Johansson samordnat
"skapande skola". Det handlar om olika kulturprojekt inom grundskolan som
finansieras via regeringens kulturbudget. Denna uppgift skall i den nya
organisationen åligga kultursekreteraren. Även vad gäller vissa kulturevent
förutsätts kultursekreteraren kunna ta ett stort ansvar.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 4 forts
Befattningen som bibliotekschef med ansvar för biblioteksverksamheten
föreslås finnas kvar, men skall i den nya organisationen vara direkt
underställd kulturchefen och inte förvaltningschefen. När nuvarande
bibliotekschef går i pension skall tjänsten återbesättas.
Kulturchef, bibliotekschef och kultursekreterare skall tillsammans med
förvaltningschefen utgöra förvaltningens ledningsgrupp för kulturfrågor.
Organisationsförändringen medför att två personer färre är direkt underställda
förvaltningschefen. De föreslagna förändringarna ryms ekonomiskt inom den
nuvarande sammantagna budgeten för "kultur och förening", "kulturskolan"
samt "biblioteksverksamheten"
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2012)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 5

Dnr 2012/75 KUN

Verksamhetsbesök våren år 2012
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Verksamhetsbesöken våren 2012 äger rum enligt följande:
Tisdagen den 14 februari, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Sörängen,
Hallsberg
Tisdagen den 27 mars, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Gläntan,
Pålsboda
Tisdagen den 15 maj, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Norrgården,
Hallsberg
Tisdagen den 12 juni, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Tranängen,
Hallsberg.

2.

Deltagare på verksamhetsbesöken är beredningsutskottet samt, på
rotation, 1 politiker från majoriteten och 1 politiker från
oppositionen.

Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att verksamhetsbesöken
våren 2012 äger rum enligt följande:
Tisdagen den 14 februari, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Sörängen, Hallsberg
Tisdagen den 27 mars, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Gläntan, Pålsboda
Tisdagen den 15 maj, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Norrgården, Hallsberg
Tisdagen den 12 juni, kl 08.00 – kl 12.00, förskolan Tranängen, Hallsberg.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2012)
Ordföranden föreslår att beredningsutskottet beslutar enligt kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Ordföranden föreslår att deltagare på verksamhetsbesöken är
beredningsutskottet samt, på rotation, 1 politiker från majoriteten och
1 politiker från oppositionen.
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
__________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 6

Dnr 2012/15 KUN

Gemensam bild år 2012
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Utvecklingssamordnare Ulrika Wiiand redovisar betygsstatistik för
Transtenskolan och Folkasboskolan vårterminen 2011 och höstterminen
2011.
Rektor Birgitta Åberg och rektor John Rittenberg kommenterar muntligt
betygsresultaten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
Förvaltningschef Anders Öberg informerar beredningsutskottet om vad
som kommer att redovisas som gemensam bild på Kultur- och
utbildningsnämndens sammanträde den 15 februari 2012.

●

Betygsresultat vårterminen 2011 och höstterminen 2011.

__________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 7

Dnr 2012/13 KUN

Rapport 2011:4
Verksamhetsbesök på förskolan Ekhagen i Sköllersta,
Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att rapporten godkänns och
läggs till handlingarna.
Ärendet
Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Ekhagen i Sköllersta,
Hallsbergs kommun. En rapport från verksamhetsbesöket har utarbetats
av ekonom/utredare Marie Martinsson, enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2012)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
__________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 8
Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden
Ärendet utgår.
Ärendet återkommer på Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde
den 13 mars 2012.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 9

Dnr 2012/12 KUN

”Förskoleverksamhet och fritidshem.
Riktlinjer – Köregler – Avgifter” i Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden hemställer att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa bilagt förslag till
”Förskoleverksamhet och fritidshem. Riktlinjer – Köregler – Avgifter”
i Hallsbergs kommun, att gälla från och med den 15 augusti 2012.
Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen har diskuterat behov av ändringar i
"Maxtaxa och riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem". Avsikten har
varit att skapa enklare och tydligare regler, särskilt för de vårdnadshavare som
är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga, samt för de föräldrar som
arbetar men behöver barnomsorg under kort tid per vecka. Förslaget innebär
att alla vårdnadshavare måste ta ställning till om de vill ha en avgiftsbelagd
eller en avgiftsfri omsorgsplats. Det kommer att förenkla de administrativa
rutinerna.
Vid olika tillfällen har frågan stämts av dels på nämndens beredningsutskott
och dels på Kultur- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har presenterat
flera olika alternativ varvid nämnden varit enig om att förvaltningen skulle
arbeta vidare med det alternativ som redovisas här. (Se bilaga).
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att fastställa bilagt förslag till "Förskoleverksamhet och
fritidshem. Riktlinjer - Köregler - Avgifter" i Hallsbergs kommun, att gälla
från och med den 15 augusti 2012.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 9 2012)
Beredningsutskottet förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 10

Dnr 2012/87 KUN

Budget för Nattis Sörängen i Hallsberg,
Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förskolechefen, efter
överenskommelse med berörda vårdnadshavare, får stänga Nattis
Sörängen under några sommarveckor för att minska behovet av vikarier.
Ärendet
Bokslutet för 2010 visade att Nattisverksamheten hade ett negativt resultat
på cirka 170 000 kronor varför nämnden beslutade, 2011-04-05 KUN § 39,
att godkänna att rektor, efter överenskommelse med berörda vårdnadshavare,
fick stänga Nattis Sörängen under några sommarveckor för att minska
behovet av vikarier. Rektor tillsammans med vårdnadshavare
överenskom att stänga upp till 14 dagar under veckorna 28 – 31 2011.
Som följd av överenskommelsen minskade vikariekostnaderna under juli
månad jämfört med tidigare år. Det innebar också att personalen hade större
möjlighet att få ut sin semester under den perioden.
Även för år 2012 befaras ett visst överskridande på nattisverksamheten.
Förvaltningen föreslår därför att Nattis Sörängen får stänga några veckor
också sommaren 2012.
Det innebär att det troliga underskottet under 2012 minskas samt att
personalen lättare kan få ut sin semester under perioden då huvudsemestern
brukar förläggas (vecka 28 – 31) utan extrakostnader. Likaså kommer
vikariekostnaderna att reduceras.
Får vårdnadshavarna kännedom om detta redan när semesterlistorna läggs ut i
mars/april kommer de att ha större möjligheter att tillgodose eventuellt
omsorgsbehov på annat sätt.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 10 2012)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 11

Delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Ärendet
Delegationsbeslut under perioden 2011-12-08 – 2012-02-15
enligt separat lista.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden föreslår ordföranden att
delegationbesluten läggs till handlingarna.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 12

Rapporter
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet

●

Rapport om närvaron på fritidshemmen i Hallsbergs kommun
Rapport av budget och administrativ rektor Jan Arvidsson.
Dnr 2012/144 KUN

●

BIBASS-resurser våren 2012
Ärendet återkommer på Kultur- och utbildningsnämndens
sammanträde den 10 april 2012.

●

Ny IT-pedagog
Malin Larsson tillträder som IT-pedagog, centralt, från och med
2012-03-28.

●

Rektor Stocksätterskolans rektorsenhet
Tjänsten har varit utannonserad och intervjuer av sökande till
tjänsten har genomförts.

●

Kultursekreterare
Tjänsten är tillsatt.

●

Rektor Transtenskolans rektorsenhet
Tjänsten är utannonserad.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden föreslår ordföranden att rapporterna
läggs till handlingarna
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 13

Inkommande/utgående skrivelser
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Inkommande/utgående skrivelser läggs till handlingarna.
Ärendet
Inkommande skrivelser
●

Skolverket
Statsbidrag Förskolelyftet höstterminen 2011
Dnr 2011/372 KUN.

●

Skolverket
Beslutsmeddelande – Statsbidrag för fortbildning av lärare hösten
2011 (SFS 2007:222)
Dnr 2011/830 KUN.

●

Elevrådsprotokoll från grundskolorna i Hallsbergs kommun.

●

BTJ Sverige AB (BTJ)
Avtal om BTJ Bibliografisk service
Dnr 2012/76 KUN.

●

Skolinspektionen
Anmälan angående skolsituationen för en elev vid Folkasboskolan i
Hallsbergs kommun
Dnr 2012/115 KUN.

Utgående skrivelser

Justerandes sign

●

Kulturskolan
Handlingsplan – skapande skola
2012/107 KUN.

●

Skolverket
Förstärkning av basfärdigheterna läsa skriva räkna
Uppföljning bidragsåret 2011
Dnr 2012/24 KUN.

Udragsbestyrkande

KUN § 13 forts
●
Skolverket
Förstärkning av basfärdigheterna läsa skriva räkna
Ansökan bidragsåret 2012
Dnr 2012/24 KUN.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden föreslår ordföranden att
inkommande/utgående skrivelser läggs till handlingarna.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 14
Aktuell information
●

Kultur- och utbildningsnämndens beredningsutskotts
sammanträde den 21 mars 2012 flyttas till den 2 april 2012
kl 08.00.

●

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde
den 29 mars 2012 flyttas till den 10 april 2012, kl 13.00.

_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

