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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 49 Dnr BUN 2010/172 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen i april och maj inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 50 Dnr BUN 2010/124 

E-plan 2010-2013 

Ärendebeskrivning 
E-planen bygger på barn- och utbildningsförvaltningens e-strategi och konkretiserar de 
mål som E-strategin anger. E-strategin har utformats tillsammans av 
förvaltningsledningen och rektorerna. E-strategin och E-planen gäller all verksamhet 
inom barn- och utbildningsförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildning. 
 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till  
E-plan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2013. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar E-plan 2010-2013 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med reservation för att 
kostnaderna kan komma att revideras i samband med budgetberedningens behandling. 
 
Per Holm (KD) yrkar återremiss för att planen ska synkroniseras med it-avdelningen 
och deras ansvar för kostnaderna som anges.  
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Katarina Hanssons (S) yrkande ställs mot Per Holms (KD) yrkande.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar E-plan 2010-2013 med reservation för att 
kostnaderna kan komma att revideras i samband med budgetberedningens behandling. 
 
Reservationer 
Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (FP), Marina Engman (M) och 
Marcus Thörn (MP) reserverar sig till förmån för Per Holms yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 51 Dnr BUN 2010/173 

Budget för år 2011 och flerårsbudget för åren 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom Maria Persson har 
upprättat förslag till budget för år 2011 och flerårsbudget för åren 2012-2013 gällande 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till budget för år 2011 och flerårsbudget för 
åren 2012-2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
 
Investeringsbudget 
Katarina Hansson (S) föreslår prioriteringar av investeringsbudget enligt bilaga 1 samt 
tänkbara investeringar enligt bilaga 5. Under rubriken 44 Skolor ändras äskandet 
Kumlaby skola, utemiljö till äskandet Utemiljöer förskola/skola. Beloppet för år 2011 
kvarstår men ändras till 700 000 kr i budget för år 2012 och 700 000 kr i budget för  
år 2013. 
 
Per Holm (KD) föreslår prioriteringar av investeringsbudget enligt bilaga 2. Under 
rubriken 44 Skolor ändras äskandet Förstudie (Vialundskolan) till äskandet 
Vialundskolan F-9. Beloppet ändras till 300 000 kr i budget för år 2011 och stryks 1 
budget för år 2012. Äskandet Vialundskolan ombyggnation läggs till under rubriken  
44 Skolor med 50 milj. kr i budget för 2012 och 30 milj. kr för 2013. 
 
Vidare föreslår Per Holm (KD) tänkbara investeringar 2014-2015 enligt bilaga 3. 
 
Driftbudget 
Katarina Hansson (S) föreslår prioriteringar av driftbudget enligt bilaga 4 och bilaga 5. 
Under rubriken 40 Förskoleverksamhet ändras äskandet En ny avdelning 2011 
respektive 2012 enligt bilaga 5 till 4,5 milj. kr för år 2011, 4,5 milj. kr för år 2012 och 
4,5 milj. kr för år 2013. Under rubriken 44 Grundskola stryks äskandet Implementering 
av skolreformer. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Budget för år 2011 och flerårsbudget för åren 2012-2013, forts 
 
Per Holm (KD) föreslår prioriteringar i driftbudget enligt bilaga 6 och bilaga 7. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Katarina Hanssons (S) yrkanden ställs mot Per Holms (KD) yrkanden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) yrkanden. 
 
Reservationer 
Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (FP), Marina Engman (M) och 
Marcus Thörn (MP) reserverar sig till förmån för Per Holms yrkanden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 52 Dnr BUN 2010/171 

 Samråd - översiktsplan Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 19 april 2010 inkommit med förslag till ny 
översiktsplan med fördjupningar för Kumla kommun. Kumla 25 000 är namnet på den 
nya planen eftersom 25 000 invånare år 2025 är det strategiska mål som kommunen 
arbetar efter. Översiktsplanen redovisar därför bland annat hur kommunen behöver 
byggas ut för att nå målet.  
 
Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast  
den 7 juni 2010. 
 
Förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till yttrande. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande över översiktsplan för Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande över översiktsplan för Kumla 
kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 53 Dnr BUN 2010/143 

Elevinflytande, analys 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutande den 3 mars 2010, § 25, att anta 
förvaltningens kommunövergripande kvalitetsredovisning. Därmed uppdrog nämnden 
även åt förvaltningen att analysera orsakerna till varför eleverna uppger en låg grad av 
möjligheter till inflytande och påverkan i undersökningen Liv och Hälsa – ung i skolår 7 
och 9 samt i förvaltningens effektmålsundersökning av skolbarnomsorgen.  
 
Rektorerna har inkommit med analyser över orsaker till resultaten samt hur de planerar 
att arbeta för att öka elevernas nöjdhetsgrad när det gäller deras möjligheter till 
inflytande. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger rapporterna till handlingarna, 
2. uppdrar åt rektorerna att arbeta vidare med frågan tillsammans med barnen och 
eleverna samt 
3. uppmanar kontaktpolitikerna i nämnden att använda rapporterna som 
diskussionsunderlag vid möten med rektorerna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 54 Dnr BUN 2010/175 

Utredning, undervisning för nyanlända elever. 

Ärendebeskrivning 
Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen uppdrog åt förvaltningen  
den 11 november 2009 att göra en översyn över arbetet med förberedelseklass och 
integration i skolor.  
 
Utredare Roland Andersson har inkommit en utredning, i form av arbetsmaterial, över 
organisationen av förberedelseklass, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning 
samt studiehandledning för modersmålsundervisning.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar utredningen, och 
2. avvecklar organisationen med förberedelseklass i skolår F-5, och  
3. antar principen att nyanlända elever ska slussas ut till Kumlas alla skolor efter att 
deras kunskaper och behov har kartlagts, samt 
4. uppdrar åt förvaltningen att skapa en organisation för detta som ska träda i kraft vid 
höstterminens start 2011. 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet  
den 1 september 2010 för att möjliggöra personal- och facklig medverkan i utredningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 55 Dnr BUN 2010/180 

Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade senast den 19 april 2010, § 55, om regler och avgiftstaxa 
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun. Ändringarna avsåg 
anpassningar gällande införandet av allmän förskola från 3 år. 
 
Förvaltningen har nu förslag på ytterligare förändringar i taxan som anges nedan. 
Förslagen syftar till att underlätta barnomsorgsadministrationen och utöka föräldrars 
möjligheter till omsorg. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på förändringar i en 
skrivelse, i form av arbetsmaterial, daterad den 26 april 2010. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ”Regler och 
avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” med de 
förslagna ändringarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ”Regler och 
avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” med de 
förslagna ändringarna. 



10 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 56 Dnr BUN 2010/179 

Beslutsattestanter  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström har semester veckorna 25-28.  
 
Med anledning av detta måste tillsättas vikarierande förvaltningschef samt därtill 
hörande beslutsattestanter beslutas för dessa veckor avseende de konton där 
förvaltningschef är beslutsattestant enligt ordinarie attestförteckning.  
 
I en skrivelse, i form av arbetsmaterial, daterad den 23 april 2010, lämnar 
förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby förslag 
på vikarierande förvaltningschef samt därtill hörande beslutsattestanter.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till beslutsattestanter. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till beslutsattestanter. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 57 Dnr BUN 2010/174 

Delegation under sommaren 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby föreslår 
i en skrivelse daterad den 21 april 2010 att barn- och utbildningsnämnden beslutar ge 
nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och utbildningsnämndens vägnar 
under sommaren 2010 samt att en rapport över tagna beslut under sommaren skall 
lämnas till nämnden vid sammanträdet den 22 september 2010. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2010, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 22 september 2010.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2010, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 22 september 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 58 Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion. 
 
Rektorerna kommer att redovisa till barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet 
den 22 september 2010 om arbetet enligt Skolverkets inspektion. 
 
Pågående skolinspektioner: 
HVB-hem (utbildning för elever vid placering i HVB-hem) 
Rektors ledarskap (Skogstorpsskolan, Tallängens skola, Vialundskolan) 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 59 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Ulf Didriksson har tillträtt som rektor för Ekeby rektorsområde. 
 
I en undersökning av Folkhälsoinstitutet konstateras att Vialundskolan har mycket låg 
frekvens av mobbing.  
 
Den 1 juni 2010 tillträder ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman som 
tillförordnad förvaltningschef. 
 
Kumla kommun är remissinstans för regeringens förslag att införa betyg från årskurs 6 i 
grundskolan (Ds 2010:15). Yttrandet ska vara utbildningsdepartementet tillhanda den 10 
augusti 2010. 
 
Deloitte har nyligen inkommit med en revisionsrapport gällande måluppfyllelsen i 
Kumla kommuns skolor. Rapporten diskuterades i strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen den 26 maj 2010. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 60 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Per-Arne Mårstad (C) informerar om att han deltog vid Skolinspektionens besök vid 
Tallängens skola. 
 
Christina Örnebjär (FP), Christer Thörner (S) och Per-Arne Mårstad (C) har besökt 
Skogstorpsskolan och träffat lärare och rektorer. Besöket upplevdes som intressant och 
lärorikt. De kommer att ha träffar med lärare och rektorer två gånger om året.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 61 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning 
Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras verksamhet. 
 
Inspektionskommittén för skolskjutsar rapporterar att ingen ny information finns. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26 § 62 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
45/10  Anpassad studiegång GrF 5.10 Catharina Lindvall Scharmer 100322 
46/10-58/10   Avstängning från förskole-, fritidshem och familjedaghem Bun 2008-01-
30 § 8 Leif Lindström 100413 
59/10 Anvisning av plats i fritidshem då barnet behöver särskilt stöd SL 2:a:9 Hans 
Melin 20100510 - 20101031 
60/10 - 77/10  Avstängning från förskole-, fritidshem och familjedaghem Bun 2008-01-
30 § 8 Leif Lindström 100511 
 
 
Beslut av fullmäktige 2010-04-19 att anta barn- och utbildningsnämndens förslag 
angående Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun. 
 
Beslut av fullmäktige 2010-04-19 att anta drogpolitiskt program för Kumla kommun 
2010-2011. Varje förvaltning har getts i uppdrag att arbeta för att nå målen i det 
drogpolitiska programmet. En handlingsplan ska upprättas, genomföras och redovisas 
för kommunstyrelsen årligen som en del i uppföljningsarbetet. 
 
Beslut av fullmäktige 2010-04-19 att  
1. anta kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009, 
2. understryker vikten av att arbetet med ökad måluppfyllelse enligt skolplanen ska 
fortsätta och prioriteras samt att en redovisning av måluppfyllnadsarbetet sker till barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Rapport från Skolverket: Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i 
grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv (Rapport 341).  
 
Information om Skolverkets fortsatta genomförande av skollagen och skolreformerna. 
Under hösten 2010 och under 2011 anordnar Skolverket konferenser för bl.a. 
förvaltningschefer och rektorer. 
 
Astma och Allergiförbundet informerar angående förbud mot förekomst av trädnötter, 
jordnötter, mandel och sesamfrö i förskolor och skolor. 
Förbundet föreslår att Sveriges samtliga kommuner ska fatta beslut om att nötter mm 
inte ska förekomma inom förskolor och skolor. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts  
 
Dialog om kränkningar i skolan betonade elevernas delaktighet 
Den 11 maj träffades representanter från tio svenska kommuner för diskussion om hur 
de ska förbättra det förebyggande arbetet mot kränkande behandling av elever i skolan. 
Mötet genomfördes på initiativ av Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet vid 
Skolinspektionen mot bakgrund av att 9 av 10 skolor i Sverige har bristfälliga planer 
mot kränkningar i skolan. 
 
Konferenser Ökad kvalitet i fritidshem 
Skolverket bjuder in till konferenser om ökad kvalitet i fritidshem den 15, 17 och 22 
juni . Se vidare www.skolverket.se/fritidshem 
 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 


