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Datum

2011-06-14

Plats och tid

Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.00 – kl 17.15

Beslutande

Ledamöter

Siw Lunander (s)
Ulf Ström (s)
Suzana Madzo (s)
Joakim Hedelind (s) ej § 63
Tomas Hagenfors (kd)
Pernilla Wikander-Eklund (mp)
Joacim Storm (m)
Rolf Hedén (c)
Sven-Olof Andersson (s)
Christel Forsberg (s)

Övriga närvarande

Anders Öberg
Marie Martinsson
Kjell Gunnarsson
Jan Arvidsson
Gunilla Persson
Ulrika Wiiand § 65 och § 70

Justerare

Rolf Hedén

Justeringens plats och tid

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2011-06-29

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Gunilla Persson
Ordförande
Siw Lunander
Justerare
Rolf Hedén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-06-14

Datum då anslaget sätts upp

2011-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och utbildningsförvaltningen, Västra Storgatan 42, Hallsberg

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gunilla Persson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-07-29

59-74

KUN § 59

Dnr 2011/91 KUN

Lägesredovisning och ekonomisk avstämning
april 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens
verksamheter
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk
avstämning april 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter
läggs till handlingarna.
Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och
ekonomisk avstämning april 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens
verksamheter enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 32 2011)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 60

Dnr 2011/384 KUN

Förslag på åtgärder för att Kultur- och
utbildningsnämnden ska kunna hålla
budgeten för 2011
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återställa tilldelningen av grundtjänsten till Folkasbo skola 7-9
från 1,0 till 0,5 tjänst från och med höstterminen 2011.

2.

0,5 grundtjänst på Stocksätterskolan konverteras till förmån för
Svenska II på samma skola från och med höstterminen 2011.

3.

Beräkningsparametern för tilldelning av ”lärarresurs per elev ” sänks
till 0,06081 (F-6) och 0,06331 (åk7-9) höstterminen 2011.

4.

Från och med höstterminen 2011 därmed minska antalet tjänster i
resursfördelningen för grundskolan med motsvarande 4,4 tjänster och
förstärka BIBASS-tjänsterna under höstterminen med 4,15 tjänst till
totalt 20,75 tjänst.

5.

Förändra beräkningsparametern för fritidsverksamheten ”antal barn
per årsarbetare” i nämndens resursfördelningsmodell från 20,77 till
22,0 från och med höstterminen 2011.

6.

Tillskapa en central reserv att användas till att föra ut budget till de
enheter som under vårterminen har elever i behov av särskilt stöd
men som inte erhållit budget under 2011. Ombudgetering sker efter
vårterminens slut då det faktiska utfallet är känt.

Ärendet
På Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 9/5 2011 uppdrogs åt
förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att kunna hålla
budgeten för 2011.

KUN § 60 forts
Bakgrund
Förändrade ekonomiska förutsättningar
Sedan årsskiftet 2010/2011 har nämndens kostnader för framförallt barn i
behov av särskilt stöd ökat. Anledningen är bland annat att det flyttat in elever
som visat sig ha ett tydligt behov av stöd. Eftersom detta inte var känt vid
tidpunkten för budgetens fastställande i december 2010 har inte tillräckliga
resurser förts ut till berörda enheter och man har inte fullt ut kunnat anpassa
sin organisation efter de nya förhållandena.
Det finns också andra områden inom nämndens verksamhetsansvar där
prognoserna tyder på ett överskridande av budget om inte åtgärder vidtas. Det
gäller dels skolskjutsar, modersmålsundervisning/studiehandledning men även
uppsägningskostnader i några fall. Även det förhållandet att statsbidraget för
Läsa, Skriva, Räkna slutligen beviljats på en nivå som är cirka 200 tkr lägre
än budgeterat innebär att detta belopp måste täckas på annat sätt.
När det gäller förvaltningsövergripande insatser, där bland annat rehabilitering
ingår, prognostiseras ett överskridande av budget med cirka
360 tkr. Detta beror främst på ökade kostnader i samband med
rehabiliteringsinsatser då personell förstärkning av arbetslag kan behövas när
medarbetare återgår i tjänst efter sjukskrivning.
På vissa fritidshem genomfördes personalförstärkningar redan under hösten
2010 som en konsekvens av att betydligt fler barn tillkommit i verksamheten,
men budget saknats. Det är troligt att motsvarande förstärkning kommer att
behövas under 2011 dock har inga beslut fattas i detta ärende ännu i år.
Kultur- och utbildningsnämndens resursfördelningssystem
Till grund för fördelningen av resurserna till nämndens olika verksamheter
används sedan flera år tillbaka en av nämnden beslutad resursfördelningsmodell. I samband med beslut om anslagsbindning då den årliga driftbudgeten
antas kan det ibland förekomma att nämnden beslutar om korrigeringar i de i
modellen ingående beräkningsparametrarna.
I samband med innevarande års budgetbeslut föreslog förvaltningen att
grundtilldelningen till Folkasbo skola åk 7-9 skulle utökas från 0,5 till 1,0
tjänst från och med höstterminen 2011. Förslaget var föranlett av att antalet
elever minskat och kom att ligga på en nivå där det uppkom svårigheter att få
till en personalplanering som skulle kunna täcka in till exempel språkval som
genomförs i flera, mindre grupper.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 60 forts
Mot bakgrund av att det ekonomiska resultatet nu är ansträngt föreslår
förvaltningen att ovan beslutade utökning, från 0,5 till 1,0 grundtjänst, inte
ska utgå från och med höstterminens start, såsom tidigare beslutats.
Förvaltningen föreslår att 0,5 grundtjänst tas bort på Stocksätterskolan men att
istället återförs motsvarande som en resurs i Svenska II på samma skola.
Därutöver föreslår förvaltningen att beräkningsparametern för tilldelning av
”lärarresurs per elev ” sänks från och med höstterminen 2011 från 0,06329
(F-6) respektive 0,06579 (åk7-9) till 0,06081 (F-6) och 0,06331 (åk7-9). Det
innebär en neddragning motsvarande 4,4 tjänst i grundskolan från och med
höstterminen 2011(se bilaga 1).
När det gäller fritidsverksamheten föreslås en förändring i beräkningsparametern ”antal barn per årsarbetare” från 20,77 till 22,0. Med den
förändringen kan neddragning göras med motsvarande 1,55 tjänst inom fritids
(se även här bilaga 1).
Sammantaget innebär ovanstående förändringar att en besparing motsvarande
1 048 tkr görs, vilken förs till reservpotten. Av detta belopp ska motsvarande
4,15 BIBASS-tjänster sedan läggas ut för att på så sätt kunna fördela ut totalt
20,75 BIBASS-tjänster under höstterminen. Sedan tidigare finns budget för
16,6 tjänster för barn i behov av särskilt stöd.
Reservpott
Vid ingången av budgetåret 2011 hade nämnden, som en försiktighetsåtgärd,
tillskapat en reserv för att kunna möta oförutsedda kostnader bland annat för
ökade BIBASS-kostnader men även för personalförstärkningar på vissa
fritidshem. Denna reserv har delvis utnyttjats under våren men cirka 250 tkr
finns alltjämt kvar att utnyttja.
Vi har mycket goda anledningar att anta att kostnader för lärare som under
läsåret är föräldralediga men som under sommaren väljer att återgå i tjänst
inte kommer att vara lika många som under tidigare somrar. Det resulterar i
att budgeten för så kallade sommarkostnader kommer att kunna uppvisa ett
överskott på cirka 355 tkr om berörda skolenheter ersätts med 80% av
kostnaden.
Förvaltningen gör också den bedömningen att årets barnomsorgsintäkter
kommer att generera ett mindre överskott mot budget som också kan lyftas
över till reservpotten.
Kultur- och föreningsavdelningen kommer, på grund av delsjukskrivning,
uppvisa ett visst överskott och Biblioteket har fått beslut på ökat driftsbidrag
från arbetsförmedlingen som ej funnits med i budget. De överskott som detta
leder till kommer att ombudgeteras till reservpotten under året.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 60 forts
Som en konsekvens av föreslagen neddragning av 1,55 tjänst inom fritidsverksamheten sker en kostnadsbesparing på cirka 250 tkr att föra till
reservpotten.
Sammantaget ser förvaltningen, att med ovanstående åtgärder kan reservpotten komma att uppgå till cirka 1,3 Mkr att användas till att täcka
prognostiserat underskott för verksamhetsåret 2011.
Kvalitet och måluppfyllelse
Föreliggande förslag till förändringar underlättar inte arbetet med ökad kvalité
och ökad måluppfyllelse i berörda verksamheter. Det finns emellertid inget
rakt samband mellan resurstilldelning och resultat. Hur eleverna bemöts och
blir sedda och lyssnade på är kanske ännu viktigare för kvaliteten och
måluppfyllelsen. Vi skall fullfölja de arbeten som redan påbörjats med tidig
upptäckt och tidiga stödinsatser när det gäller läsa, skriva och räkna. Vi skall
fortsätta projektet med rektorerna som didaktiska pedagogiska ledare.
Arbetsmiljökonsekvensbedömning
För höstterminen 2011 kommer personaltätheten inom grundskolan förändras
högst marginellt. Den reducering av antalet tjänster i grundskolan som
genomförs motsvaras i stort sett av en utökning av BIBASS-tjänster under
höstterminen. På fritidshemmen sjunker personaltätheten något och motsvarar
det läge vi hade år 2008. Det bedöms ändock hanterbart och bedöms inte
utgöra någon hälsorisk för personalen.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och
utbildningsnämnden besluta.

Justerandes sign

1.

Återställa tilldelningen av grundtjänsten till Folkasbo skola 7-9
från 1,0 till 0,5 tjänst från och med höstterminen 2011.

2.

0,5 grundtjänst på Stocksätterskolan konverteras till förmån för
Svenska II på samma skola från och med höstterminen 2011.

3.

Beräkningsparametern för tilldelning av ”lärarresurs per elev ” sänks
till 0,06081 (F-6) och 0,06331 (åk7-9) höstterminen 2011.

4.

Från och med höstterminen 2011 därmed minska antalet tjänster i
resursfördelningen för grundskolan med motsvarande 4,4 tjänster och
förstärka BIBASS-tjänsterna under höstterminen med 4,15 tjänst till
totalt 20,75 tjänst.

Udragsbestyrkande

KUN § 60 forts
5.

Förändra beräkningsparametern för fritidsverksamheten ”antal barn
per årsarbetare” i nämndens resursfördelningsmodell från 20,77 till
22,0 från och med höstterminen 2011.

6.

Tillskapa en central reserv att användas till att föra ut budget till de
enheter som under vårterminen har elever i behov av särskilt stöd
men som inte erhållit budget under 2011. Ombudgetering sker efter
vårterminens slut då det faktiska utfallet är känt.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 33 2011)
Genomgång av förslag på åtgärder för att Kultur- och utbildningsnämnden ska
kunna hålla budgeten för 2011.
Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens sammanträde den 14 juni 2011.
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till samtliga punkter i föreliggande förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden ajournerar sig.
Efter ajournering återupptar nämnden förhandlingarna.
Tomas Hagenfors (KD), Joacim Storm (M) och Rolf Hedén (C)
yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden yrkandet om
bifall och yrkandet om återremiss mot varandra. Ordföranden finner då
att Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat bifalla kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservationer
Tomas Hagenfors (KD), Joacim Storm (M) och Rolf Hedén (C )
reserverar sig mot beslutet att bifalla förvaltningens förslag,
enligt bilaga.

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 60 forts
MBL-förhandling 2011-06-01
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet lämnar reservation enligt bilaga.
Kommunal lämnar muntlig reservation till förslag på åtgärder för att Kulturoch utbildningsnämnden ska kunna hålla budgeten.
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal yrkar att samtliga
rektorer gör en konsekvensbedömning gällande förslaget på åtgärder för att
Kultur- och utbildningsnämnden ska kunna hålla budgeten för 2011.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 61

Dnr 2011/385 KUN

Namnförslag på nya förskolan i Vretstorp,
Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att den nya förskolan i
Vretstorp får anta namnet Sagobacken.
Ärendet
Barn och personal har inkommit med namnförslag på nya förskolan i
Vretstorp. Förskolan Tallbacken finns i Vretstorp. Barn och personal
knyter an till det namnet genom att den nya förskolans namn också slutar med
”backen”. Att Sagobacken förordas beror på att mycket i verksamheten
bygger på sagor och fantasi i lekar inne och ute. ”Backen” står också för
förskolans uteinspirerade arbetssätt. Nya förskolan kommer att arbeta som en
avdelning varför avdelningsnamn inte är aktuellt.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 34 2011)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 62

Dnr 2011/387 KUN

Namnförslag på nya avdelningsnamn på förskolan
Tallbacken i Vretstorp, Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avdelningsnamnen
på förskolan Tallbacken i Vretstorp får anta namnen Stora Huset
och Lilla Huset.
Ärendet
Barn och personal har inkommit med nya avdelningsnamn på förskolan
Tallbacken i Vretstorp.
Under ombyggnationen av nya förskolan har rektor tillsammans med
personalen gjort en stor avdelning i det stora huset på förskolan Tallbacken
och den fick namnet Stora Huset. När nya förskolan är färdig och
Tallbackens förskola färdigrenoverad kommer Tallbackens förskola att
bestå av ett stort hus och ett litet hus. I det stora huset kommer de äldre
barnen att gå och i det lilla huset kommer de yngre barnen att gå.
Därför passar avdelningsnamnen Stora Huset och Lilla Huset bra tycker
barnen och personalen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 35 2011)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 63

Dnr 2011/386 KUN

Ansökan från Sköllersta IF om driftbidrag för år 2011
samt ekonomiskt stöd för oförutsedda kostnader
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Sköllersta IF beviljas driftsbidrag för år 2011 med 26 384 kronor
för skötsel av de 2 nya fotbollsplanerna.

2.

Sköllersta IF beviljas ej ekonomiskt stöd för självrisk i samband med
inbrottet samt installation av larm.

Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen har erhållit en förfrågan från
ordföranden i Sköllersta IF angående oförutsedda kostnader i samband med
inbrott i Sköllervallen. Vid inbrottet blev föreningen av med två gräsklippare.
I samband med inbrottet kommer föreningen att få en självrisk på 8 000
kronor, dessutom har föreningen funderingar på att installera ett larm för
cirka 7 000 kronor.
Sköllersta IF har anlagt 2 nya gräsplaner och söker driftanslag för dessa.
Sköllersta IF beviljades av Kommunstyrelsen hösten 2010 ett bidrag om
100 000 kronor för att genomföra förbättringar av anläggningen
Sköllervallen i Sköllersta, bland annat stängsel i anslutning till de nya
planerna.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 36 2011)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 64

Dnr 2011/390 KUN

Delegationsordning för Kultur- och
utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta bifogat förslag
till delegationsordning, med redaktionella ändringar, för
Kultur- och utbildningsnämnden.

2.

Delegationsordningen för Kultur- och utbildningsnämnden
gäller från och med den 1 juli 2011.

Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till
delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden enligt bilaga.
Delegationsordningen behöver anpassas till de författningsändringar som
träder i kraft från och med den 1 juli 2011.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och
utbildningsnämnden besluta att:
1.

Anta bifogat förslag till delegationsordning, med redaktionella
ändringar, för Kultur- och utbildningsnämnden.

2.

Delegationsordningen för Kultur- och utbildningsnämnden gäller
från och med den 1 juli 2011.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 37 2011)
Genomgång av förslag på delegationsordning för Kultur- och
utbildningsnämnden.
Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens sammanträde den 14 juni 2011.
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 65

Dnr 2011/237 KUN

Gemensam bild
Utvecklingssamordnare Ulrika Wiiand redovisar plan för ”Uppföljning av
elevernas kunskapsutveckling läsåret 2011 – 2012”.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

KUN § 66

Dnr 2011/391 KUN

Rapport 2011:02
Verksamhetsbesök på förskolan i Östansjö,
Hallsbergs kommun
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att rapporten godkänns och läggs
till handlingarna.
Ärendet
Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan i Östansjö, Hallsbergs
kommun. En rapport från verksamhetsbesöket har utarbetats av
ekonom/utredare Marie Martinsson, enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 39 2011)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och
utbildningsnämndens beslut.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 67

Dnr 2011/392 KUN

Intern Kontrollplan för år 2011
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta bilagt förslag till
Intern Kontrollplan för år 2011.
Ärendet
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är
varje nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan.
Syfte
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till
att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs utifrån fastställda mål och fattade
beslut
att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen och redovisningen av
verksamhetsmått och nyckeltal
att skydda mot fel och oegentligheter
Resultat
Den interna kontrollen medverkar till att skapa ändamålsenliga och
fungerande rutiner.
Avgränsning
Den interna kontrollen avser ekonomiska, administrativa och övriga rutiner
samt beslut i alla verksamheter inom kultur- och utbildningsnämnden.
Kvalitetssäkring av de verksamheter som bedrivs inom kultur- och utbildningsnämnden sker bland annat genom egenkontroll och kvalitetsredovisning
till Skolverket och ligger utanför ramen för det som här avses med intern
kontroll och regleras av nämnden i särskild ordning.
Uppföljning och rapportering samt eventuella åtgärder
Det är förvaltningschefens ansvar att rutiner ändras/skapas/slopas när den
interna kontrollen visar att så erfordras.
Kultur- och utbildningsförvaltningen rapporterar resultatet av det interna
kontrollarbetet som bedrivits under året i verksamhetsberättelsen.

KUN § 67 forts
Prioritering av kontrollområden
Utifrån risk- och skadevärdering av händelser skall Kultur- och utbildningsnämnden inför varje nytt år besluta om vilka kontrollmoment som skall ingå i
den interna kontrollen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 40 2011)
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 § 68

Dnr 2011/393 KUN

Rutin för rätten till utbildning för elever på hem för vård
eller boende (HVB)
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta bifogat förslag på
”Rutin för samverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen gällande elever som placeras på hem för vård eller
boende, HVB”.
Ärendet
Det är kultur- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens gemensamma ansvar att fastställa en arbetsrutin som ska användas inför, under och
vid avslutandet av en placering av elev på HVB-hem. Rutinen ska vara en
vägledning så att samarbetet mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen fungerar smidigt och utmynna i att den berörda eleven ges
den utbildning som eleven har rätt till i samband med placering på ett HVBhem eller vid dess upphörande.
Rutinen ska följas av båda parter men om det vid särskilda skäl och parterna
är överens kan denna rutin frångås under förutsättning att det görs utifrån det
bästa för eleven.
Vid alla överlämningar av dokument och samtal ska offentlighets- och
sekretesslagen följas.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden
besluta att anta bifogat förslag till ”Rutin för samverkan mellan kultur- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gällande elever som placeras
på hem för vård eller boende, HVB”.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 41 2011)
Genomgång av förslag på ”Rutin för samverkan mellan kultur- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gällande elever som placeras
på hem för vård eller boende, HVB”.
Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens sammanträde den 14 juni 2011.
I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 69

Dnr 2011/437 KUN

Förändrad organisation från och med höstterminen 2011
på Folkasboskolan i Pålsboda, Hallsbergs kommun
Ärendet utgår.
Rektor Birgitta Åberg presenterar, på Kultur- och utbildningsnämndens
sammanträde den 14 juni 2011, förslag på förändrad organisation på
Folkasboskolan i Pålsboda.
_________

KUN § 70

Dnr 2011/307 KUN

Revisionsrapport - ”Uppföljning av kommunfullmäktiges
mål”
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Marie Lindblad, Komrev inom PwC och Hallsbergs kommuns revisorer
medverkar på nämnden och diskuterar med nämndens ledamöter om
utvecklingen av målarbetet.
Ärendet
Revisorerna har granskat hur kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och tekniknämnden återrapporterar och
utvärderar de inriktnings- och effektmål som kommunfullmäktige fastställt i
budget 2010. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en ändamålsenlig
återrapportering och utvärdering av fullmäktiges mål.
Revisorerna vill träffa kultur- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den
14 juni 2011 för en dialog om utvecklingen av målarbetet.
_________

KUN § 71

Dnr 2011/438 KUN

Maxtaxa och Riktlinjer för Förskoleverksamhet och
Fritidshem från och med 1 juli 2011
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar.
1.

Broschyren byter namn till Maxtaxa och riktlinjer för
förskoleverksamhet och fritidshem.

2.

Kapitel- och paragrafhänvisningarna anpassas till den nya lagtexten.

3.

Under rubriken Växelvis boende stryks meningen ”Om en förälder
bor i en annan kommun erbjuds barnet plats i Hallsberg”

4.

Barnets rätt till placering i fritidshem gäller till och med vårterminen
det fyller 13 år skrivs in i broschyren.

5.

Rätten till avgiftsfri placering för barn med särskilda behov placerade
på fritidshem upphör.

6.

Den reviderade broschyren börjar gälla från och med den 1 juli 2011.

Ärendet
Från och med den 1 juli 2011 gäller en ny skollag. Det innebär att kapitel och
paragrafer bytt nummer och att vissa nyordningar gäller. Broschyren Maxtaxa
och riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg behöver därför
revideras på ett antal punkter.
Tidigare har den kommun där ett barn stadigvarande vistats i varit skyldig att
tillhandahålla barnomsorg. I den nya skollagen ersätts detta med att det är
barnets hemkommun som skall erbjuda en plats i förskoleverksamhet eller
fritidshem.
Begreppet skolbarnsomsorg försvinner och ersätts med fritidshem.
Barnets rätt till plats i fritidshem utökas till och med vårterminen det år det
fyller 13 år.

KUN § 71 forts
Barn i behov av särskilt stöd och som är placerade i fritidshem har tidigare
haft rätt till avgiftsfri placering 10 timmar/vecka. Detta kvarstår inte i den nya
skollagen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 44 2011)
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 § 72

Delegationsbeslut
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Ärendet
Delegationsbeslut under perioden 2011-05-10 – 2011-06-14
enligt separat lista.
Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att
delegationbesluten läggs till handlingarna.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KUN § 73

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

KS-rapport – Sköllersta rektorsenhet
Kjell Gunnarsson
Se bilaga.

●

Uppdrag från Kultur- och utbildningsnämnden
Plan över lokalbehovet för de kommande läsåren
Arbetsgrupp – Kjell Gunnarsson och Marie Martinsson.

●

IT-grupp inom kultur- och utbildningsförvaltningen
Anders Öberg, Ulrika Wiiand och Lars-Olov Ågren.

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

KUN § 74

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

Sveriges Författarförbund
Öppet brev till Sveriges kommuner
Dnr 2011/333 KUN.

●

Skolinspektionen
Anmälan angående skolsituationen för en f d elev
i Hallsbergs kommun
Dnr 2011/2 KUN.

●

Skolverket
Beslut – Beviljade platser i Förskolelyftet höstterminen 2011
Dnr 2011/372 KUN.

●

Skrivelse från föräldraförening på Internationella Engelska
Skolan i Örebro
Elevernas resor till skolan
Dnr 2011/375 KUN.

●

Elevrådsprotokoll från grundskolorna i Hallsbergs kommun.

●

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ansökan om medel för Särskilda insatser på skolområdet (SIS)
för 2012
Dnr 2011/383 KUN.

●

Skolverket
Försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan startar
hösten 2012
Dnr 2011/428 KUN.

KUN § 74 forts
●

Skolverket
Beslut om förlängd tid för genomförande avseende
utvecklingsinsatser i matematik, Hallsbergs kommun
Dnr 2010/96 BUN.

●

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Protokollsutdrag – Motion från Lennart Pettersson (M) om
kvalitetssäkring av skolor
Löpnr 2011.1789 KUN.

●

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Protokollsutdrag – Motion från Ewa Unevik (M), Anders
Lycketeg (C), Erik Storsveden (FP) och Helena Berghed (KD)
om instegsjobb
Löpnr 2011.1790.

●

Sköllersta fritids – genom Pernilla Granfeldt, Sanna Ardland
Nulägesrapport och konsekvensbeskrivning av fritidshemmet
i Sköllersta
Dnr 2011/433 KUN.

●

Skolinspektionen
Anmälan angående individuella utvecklingsplaner vid
Transtenskolan i Hallsbergs kommun.
Dnr 2011/468 KUN.

Utgående skrivelser
●

Skolverket
Ansökan/rekvisition av statsbidrag för lärarfortbildning, våren 2011
Dnr 2010/395 BUN.

●

Skolverket
Rekvisition av statsbidrag för kurser som pågår våren 2011,
Förskolelyftet
Dnr 2010/164 BUN.

●

Skolinspektionen
Anmälan angående skolinspektionen för elev i Hallsbergs kommun
Dnr 2011/295 KUN.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att
inkommande/utgående skrivelser läggs till handlingarna.
I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

Justerandes sign

Udragsbestyrkande

