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 Plats och tid  Sammanträdesrum, Haganäset,  kl 17.30 – 18.30, därefter utdelning av 
      gratifikationer till 20.30 
 Beslutande  Sture Carlsson (FP) ordförande  
 Stig Carlsson (S) vice ordförande  
 Fredrik Åhberg (M)  
 Åke Eriksson (C)  
 Peggy Johansson (S)  
 Maria Gustavsson (S)  
 Anna Danielsbacka (M)  
 Johan Toftling (S)  
 Tjänstgörande ersättare  
 Stig Larsson (FP)  
   
 
 
 Övriga deltagande  Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt  
 Förvaltningssekreterare Anita Carlsson 
 Ekonomichef Anders Johansson 
 
 
 Utses att justera  Åke Eriksson  
 
 Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, måndag 2010-12-20 kl 15.30 
 
 
 
 Underskrifter          Sekreterare  ............................................................... 

Anita Carlsson  
  Paragrafer  84 - 92   
                                Ordförande  ................................................................ 

Sture Carlsson 
 
                     Justerande ............................................................... 

Åke Eriksson 
                                                                 ANSLAG/BEVIS 
                                             Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag   
 
Organ    Barn- och utbildningsnämnden   

Sammanträdesdatum  2010-12-14   

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-12-21 Datum för                                                
anslags nedtagande                           

2011-01-12 
 

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Barn- och utbildningskontoret  

  

Underskrift 
 
  
 

 
………………………………….. 
Anita Carlsson 
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BUN § 84 
 
Budgetuppföljning 2010 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av budget per 
30 november 2010. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson har sammanställt det ekonomiska 
resultatet per 30 november, 2010. Anders Johansson redogör för 
uppföljningen och prognosen som, efter ytterligare genomgång med 
verksamhetscheferna, nu visar på - 920 Tkr, vilket är något sämre än 
förra månaden. 
 
Retroaktiva löner för medlemmar i SKAF har inte betalats ut samt 
löner i januari som ska föras om till 2010, påverkar 
personalkostnaderna negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-30, § 75. 
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BUN § 85 
 
Elevpeng/barnomsorgspeng för enskilda verksamheter 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer uträknad elevpeng/ 
barnomsorgspeng för enskilda verksamheter för kalenderåret 2011. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson har gjort uträkning av 
elevpeng/barnomsorgspeng för enskilda verksamheter för 2011 enl 
Skollagens 9 kap 6 § om tilldelning av bidrag. Detta bidrag ska gälla 
kalenderåret 2011. 
 
Uträkningen gäller förskola, skolbarnsomsorg, F-klass och grundskola. 
 
Verksamhet   Grundbelopp 
   Kr/år och elev-barn 
 
Grundskola 1-3   63.634:-  
Grundskola 4-6   63.734:- 
F-klass   38.346:- 
Skolbarnsomsorg   23.368:- 
Förskola   99.382:- 
 
Uträkningen är diskuterad med Forsviks friskola. Friskolan är inte 
nöjd med uträkningen, främst vad gäller skolskjutsar. 
 
Beslutsunderlag 
Uträkningar fr Anders Johansson 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Forsviks friskola 
Ekonomichef Anders Johansson 
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BUN § 86 Dnr 144/2010 
 
Förskolelokaler i Mölltorp 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
o Förvaltningen får i uppdrag att inhämta synpunkter från KS ang 

förslagen 
o Förvaltningen får även i uppdrag att informera och diskutera med 

berörd personal och föräldraföreningar. 
 
Sammanfattning 
Förskolans föräldraförening i Mölltorp har vid en träff i Mölltorp, med 
politiker och tjänstemän, haft synpunkter på förskolans lokaler. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att en samlokalisering av 
förskolan i Mölltorp ska utredas inom ramen för ”Skola 2016” 
utredningen. Efter att den parlamentariska gruppen har lämnat sin 
slutredovisning till kommunstyrelsen, har beslut tagits att 
lokaliseringen av förskolan i Mölltorp ska göras i kommunens egna 
lokaler. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har idag tre hyresavtal med Götiska 
Fastigheter för förskolan Kopparsjön. Avtalen är från 2010-06-30 och 
är ettåriga med 9 månaders uppsägningstid. Det innebär att om avtalen 
sägs upp före 2011-09-30 kan lokalerna lämnas tidigast 2012-06-30, 
annars förlängs avtalen ett år automatiskt till 2013-06-30. 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt redogör för tre alternativa 
förslag: 
Alt 1: 
o Säga upp hyresavtalet på Kopparsjöns lokaler till 2012-06-30 
o Ombyggnationen av ”Gamla skolan” anpassas till en 

förskoleavdelning (bottenplan) och en avdelning för F-klass och 
fritidshem (plan 2) 

o Behålla byggnaden Frilletorp för fortsatt fritidshemsverksamhet, 
som längst till år 2016. 

 
Alt 2: 
o Säga upp hyresavtalet på Kopparsjöns lokaler till 2012-06-30 
o Vara kvar i Kopparsjöns lokaler t o m vt 2015 med en 

förskoleavdelning 
o Förbereda för en förskoleavdelning i Gamla skolan fr o m ht 2015 
 
 
    Forts. 
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Forts BUN § 86 
 
Alt 3: 
o Säga upp hyresavtalet på Kopparsjöns lokaler till 2012-06-30 
o Utöka Kvarnbäcken med en avdelning fr o m ht 2012. 
 
Kaj Kaufeldt meddelar också att samtliga alternativ ska diskuteras 
med berörd personal och föräldraföreningarna i Mölltorp, för att 
inhämta synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-30, § 77. 
Förslag från Kaj Kaufeldt. 2010-11-29 
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BUN § 87 
 
Barnkonventionen – grundskoleråd 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uttalar sitt stöd för det fortsatta arbetet 
med barnkonventionen och grundskolerådet. 
 
Sammanställning 
Rektor Jan-Olof Ohlsson är utsedd att vara med i arbetsgruppen 
Barnkonventionen. Jan-Olof Ohlsson redovisade, vid arbetsutskottets 
sammanträde, det förslag som har lämnats till Kommunstyrelsen för 
godkännande. Han redovisade även tankar och förslag om vidare-
utveckling av förslaget. 
 
Jan-Olof Ohlsson meddelade också att en utbildning av politiker och 
tjänstemän kommer att ske i två steg, med start V 9 samt i april. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-30, § 80. 
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BUN § 88 Dnr 27/2010 
 
Skola 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningschef Kaj Kaufeldt får i uppdrag att sammanställa svar på 
frågorna från Socialdemokraterna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2010-11-15 § 106, 
att remittera ett antal frågor från den socialdemokratiska gruppen, till 
barn- och utbildningsnämnden, angående Skola 2016. Frågorna ska 
vara besvarade senast 2010-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-30, § 79 
Protokoll KS 2010-11-15, § 106 
Skrivelse från Socialdemokraterna 2010-11-08 
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BUN § 89 
 
Aktuell information barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 
Sammanfattning 
Sekreteraren Anita Carlsson har sammanställt information om aktuell 
barnomsorg per den 2010-11-23.  Anita Carlsson meddelar även att ett 
antal barn ur kön har placerats under dagen, varför siffrorna på vissa 
ställen nu är inaktuella. 
 
Totalt antal placerade barn i förskola och fritidshem i kommunal regi 
är 434 samt i friskolans regi 93, vilket gör att 527 barn i kommunen 
har en förskole- eller fritidshemsplats. 
 
Sammanställning omfattar även antal födda barn åren 2007-2010. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-30, § 81. 
Sammanställning barnomsorgssituation 2010-11-23 
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BUN § 90 
 
Delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen: 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt: 
 
Ledighet över 10 dagar, för 2 elever A 1.4 Dec -10 
Anställning av personal  D 2.2 Dec 
Beslut läsårsdata 2011/2012   B 1.2 2010-12-02 
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BUN § 91 
 
Tack från Åke Eriksson 
 
Åke Eriksson (C), meddelar att han nu slutar, efter åtta år, i barn- och 
utbildningsnämnden . Åke Eriksson tackar både nämndsledamöter och 
tjänstemän för gott samarbete under dessa år. 
 
Åke Eriksson föreslog att till protokollet anteckna, att nämnden tackar 
all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen för det gångna 
årets arbetsinsatser.  
 
Åke Eriksson avslutar med att önska alla God Jul och Gott Nytt År.
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BUN § 92 
 
Utdelning av gratifikationer 
 
I anslutning till dagens sammanträde sker utdelning av gratifikationer 
till anställda med uppnådda 25 år i kommunen, till: 
 
Annette Eriksson, barnskötare 
Evy Lungberg, dagbarnvårdare 
Berit Jansson, ekonomi/lokalvård 
Christer Annerfalk, lärare 
Daniel Kindbom, lärare 
 
Ordförande Sture Carlsson avslutar med att önska alla en God Jul och 
Ett Gott Nytt År. 
 
 
 
 
 
 

                                                             


