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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 75 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Katarina Höglund informerar om den aktuella situationen inom 
förvaltningen.  
 
Redovisningen avser antalet anställda, avgångsorsaker under året, sjukfrånvaro, 
kommande pensionsavgångar och fördelning mellan förskollärare/barnskötare. 

Förslag till beslut 

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 2010-11-10 § 76 Dnr BUN 2010/373 

Ekonomisk rapport september 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen för september inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag samt att den uppmanade restriktivitet gällande inköp och 
vikarietillsättning m.m. ska fortsätta. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger rapporten till handlingarna  
2. den uppmanade restriktivitet gällande inköp och vikarietillsättning m.m. ska fortsätta. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 77 Dnr BUN 2010/374 

Ekonomisk rapport oktober 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen för oktober inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger rapporten till handlingarna  
2. den uppmanade restriktivitet gällande inköp och vikarietillsättning m.m. ska fortsätta. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 78 Dnr BUN 2010/375 

Resursfördelningsmodell 

Ärendebeskrivning 
T.f. förvaltningschef Rolf Östman uppdrog den 4 augusti 2010 åt förvaltningen att ta 
fram ett förslag till behovsbaserat resursfördelningssystem för grundskolan. Förslaget 
ska beakta alla resurser som fördelas till skolenheterna, det vill säga även resurser till 
barn i behov av särskilt stöd, modersmål, svenska som andraspråk m.m.  
 
Målet är att utarbeta ett förslag till ett behovsbaserat resursfördelningssystem som är 
accepterat av huvuddelen av berörda (rektorer, fackliga organisationer, 
föräldrarepresentanter). I förlängningen ska systemet bidra till ökad måluppfyllelse i 
grundskolan.  
 
En arbetsgrupp bestående av rektor Viktoria Holmgren, rektor Gunilla Kalmnäs, rektor 
Hans Melin, utredningssekreterare Elisabeth Jangenby och förvaltningsekonom Maria 
Persson har utarbetat ett förslag, i form av arbetsmaterial, till principer för systemet som 
ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 79 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.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att återremittera utredning angående 
undervisning för nyanlända elever. Förvaltningen har omarbetat och kompletterat 
utredningen i samverkan med rektorsgruppen och närmast berörd personalgrupp. 
 
Utredningen, i form av arbetsmaterial, utmynnar i förslag som syftar till att förbättra 
kvaliteten i mottagandet av nyanlända elever.  Med anledning av det används begreppet 
introduktionsverksamhet nedan istället för förberedelseklass. Begreppet 
introduktionsverksamhet innefattar ett antal aktiviteter förutom grundläggande 
undervisning i svenska. Med begreppet nyanländ avses elev med annat modersmål än 
svenska som vistats mindre än 4 år i Sverige. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
1. Introduktionsverksamhet anordnas för grundskolans del i två enheter, en för tidigare 
skolår, och en för senare skolår, med viss överlappning i ålder, 
2. Introduktionsverksamhet för äldre elever placeras på Kumlaby skola 
3. Introduktionsverksamheten för yngre elever placeras 
Alternativ A: På Malmens skola med intentionen att flytt till Hagaskolan när 
lokalmässiga och andra praktiska konsekvenser har klarlagts 
Alternativ B: På Malmens skola 
4. Förvaltningen uppdras att utarbeta stödmaterial för skolornas arbete med svenska som 
andraspråk 
5. Förvaltningen uppdras att i interbudget 2011 föreslå omfattning och fördelning av 
den kommungemensamma resursen för svenska som andraspråk, modersmål och 
studiehandledning. 
6. Förvaltningen uppdras att utarbeta förslag till kompetensutveckling för samtliga 
lärare och för att öka de grundläggande kunskaperna om andraspråksinlärning och 
språkutvecklande arbetssätt, samt motsvarande utbildning för förskolepersonal. 
7. Förvaltningen uppdras att vid nyrekryteringar till förskolan sträva efter att anställa 
tvåspråkig personal 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Utredning, undervisning för nyanlända elever, forts 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens 
förslag med undantag för 2-3 §§ och återremitterar 2-3 §§ till nämndens sammanträde i 
februari 2011.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar förvaltningens förslag med undantag för 2-3 §§ 
2. återremitterar 2-3 §§ till nämndens sammanträde i februari 2011 enligt Katarina 
Hanssons (S) förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 80 Dnr BUN 2010/377 

Strategisk lokalförsörjning 

Ärendebeskrivning 
I den strategiska lokal- och verksamhetsgruppen pågår arbete med att göra prognoser 
över behovet av skol- och förskolelokaler de kommande 5-10 åren i olika delar av 
kommunen.  
 
I samband med detta har också Vialundskolans organisation och elevsammansättning 
diskuterats, bland annat mot bakgrund av att övriga skolor i kommunen med elever i 
skolåren 6-9 även har elever från förskoleklass till skolår 5.  
Även Kulturskolans placering och eventuella förflyttning till Vialund har diskuterats. 
 
I ett arbetsdokument presenterar t.f. Rolf Östman förslag till vissa skolors utveckling av 
organisationen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
1. uttala att Vialundskolan ska utvecklas till en F-9 skola anpassad för arbete i 
arbetsenheter och flexibla arbetsformer, 
2. utreda Fylsta skolområdes framtida dimensionering samt belysa eventuella 
konsekvenser för Malmens skola,  
3. utreda en eventuell etablering av hela eller delar av Kulturskolan på Vialund 
4. personal, elever och vårdnadshavare ska få möjlighet till insyn och delaktighet i 
fortsatt arbete och en utredning ska genomföras under 2011 i samarbete med 
kommunfastigheter 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att en utredning ska genomföras under 2011 i samarbete 
med kommunfastigheter och kultur- och fritidsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Strategiskt lokalförsörjning, forts 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. uttalar att Vialundskolan ska utvecklas till en F-9 skola anpassad för arbete i 
arbetsenheter och flexibla arbetsformer, 
2. utreda Fylsta skolområdes framtida dimensionering samt belysa eventuella 
konsekvenser för Malmens skola,  
3. utreda en eventuell etablering av hela eller delar av Kulturskolan på Vialund 
4. personal, elever och vårdnadshavare ska få möjlighet till insyn och delaktighet i 
fortsatt arbete och en utredning ska genomföras under 2011 i samarbete med 
kommunfastigheter och kultur- och fritidsnämnden enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 81 Dnr BUN 2010/376 

Nationella prov skolår 3 och 5 2010 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har som mål i grundskolan att andelen elever som 
uppnår målen i det nationella provet skolår 3 och skolår 5 ska överstiga 95 procent i 
respektive ämne. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en sammanställning, i form av 
arbetsmaterial, över resultaten i de nationella proven i skolår 3 och skolår 5 2010. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen antar sammanställningen. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen 
att använda statistiken på förvaltningsnivå, skolnivå och av kontaktpolitikerna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
1. antar sammanställningen 
2. uppdrar till förvaltningen att använda statistiken på förvaltningsnivå, skolnivå och av 
kontaktpolitikerna enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 82 Dnr BUN 2010/378 

Sammanträdestider 2011 och januari 2012 

Ärendebeskrivning 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till sammanträdestider 
under 2011 och delar av år 2012 för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott 
samt det partigemensamma gruppsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-10 § 83 Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 
 
Förvaltningen arbetar med ett nytt kvalitetssystem där måluppfyllelse på individnivå 
står i fokus. Det pågår även ett arbete med förbättrad kommunikation för styrning och 
ledning.  

Förslag till beslut 
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 2010-11-10 § 84 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Mait Walderlo presenterade sig för nämnden och informerade om förvaltningens 
arbetsområden för styrning och ledning av kärnverksamheten i syfte att uppnå ökad 
måluppfyllelse och bättre resultat: 
 
Reformarbete - förskola, grundskola, gymnasium - läroplaner, kursplaner, ämnesplaner 
och betygssystem. Nya nämndsledamöter och ersättare kommer att bjudas in till en träff 
den 9 december 2010 med nyckelpersonerna för implementeringsarbetet, rektorerna och 
förvaltningsledning.  
 
Nytt läraravtal - lärares uppdrag, arbetsorganisation, tidsanvändning 
 
Organisationsöversyn - tydliggöra ledarskapet för kärnverksamheten, identifiera 
nödvändiga stödfunktioner 
 
Pedagogik/ekonomi - skolutveckling inom budgetramen, prioriteringar, särskilda 
satsningar, budgetuppföljningar och -disciplin, långsiktighet i planeringen 
 
IT som stödjande arbetsredskap - datorer som redskap: i lärandeprocessen, i lärares 
samplanering och framtagande av undervisningsmaterial/läromedel, i de administrativa 
stödfunktionerna, för att möjliggöra effektiv samordning 
 
Strategier för tillväxt och expansion - långsiktig vision för verksamheten, 
framförhållning i budgetplaneringen, dialog, kommunikation och samråd, bra 
prognosmaterial 
 
Lokal, regional och nationell samverkan - hela kommunkoncernen, hela länet, 
Sydnärke, interregionalt/nationellt, internationellt 
 
Samverkan med arbetsmarknad, näringsliv, universitet m.fl. utbildningssamordnare 

Förslag till beslut 
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 2010-11-10 § 85 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Per-Arne Mårstad och Marie Eriksson har deltagit på ett föräldramöte på 
Romarebäckens skola där föräldrar uppgav att de känner oro för barnens säkerhet på 
grund av vad de upplever som låg bemanning. Nytt möte planeras.  
 
Elisabeth Berglund och Joel Falk har besökt Kumlaby skola och träffat rektor för F-5. 
Man tittade på de nya lokalerna och samtal fördes utifrån Inga-Lill Nilsberths förslag till 
diskussionsfrågor samt Skolverkets utbildningsinspektion. Nytt möte planeras. 
 
Per Holm, Marie Eriksson och Stefan Svensson deltog vid en av KUP-dagarna v. 44.  

Förslag till beslut 
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 2010-11-10 § 86 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

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

Förslag till beslut 

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 2010-11-10 § 87 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
 
126/10 Särskild undervisningsgrupp GrF 5:5 samt anpassad studiegång Grf 5:10  
Gunilla Kalmnäs 2010-01-21 
 
127/10 Inskrivning i särskolan GrF 3:4 SFS 1992:598 Maud Frimodig 2010-05-03 
 
128/10 Anpassad studiegång SFS 5:8 Viktoria Holmgren 2010-05-05 
 
129/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Hans Melin 2010-09-16 
 
130/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Catharina Lindvall Scharmer 2010-09-17 
 
131/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 2010-09-22 
 
132/10  Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 2010-09-22 
 
133/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 2010-09-22 
 
134/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 2010-09-22 
 
135/10 Anpassad studiegång samt undervisning särskild grupp GrF 5:5, GrF 5:10 
Viktoria Holmgren 2010-09-22 
 
136/10 Anvisning av plats i fritidshem då barnet behöver särskilt stöd SL 2a:9 Hans 
Melin 2010-09-29 
 
137/10 Anvisning av plats i fritidshem då barnet behöver särskilt stöd SL 2a:9 Hans 
Melin 2010-09-29 
 
138/10-146/10 Avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-30 § 8 
Rolf Östman 2010-09-29 
 
147/10 Ledighet för elev GrF 6:8 Viktoria Holmgren 2010-10-06 
 
148/10 Anpassad studiegång och Svenska som andraspråk GrF 5:10. GrF 5:13 Viktoria 
Holmgren 2010-10-06 
 
 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 
 
149/10 Anpassad studiegång och Svenska som andraspråk GrF 5:10, GrF 5:13 Viktoria 
Holmgren 2010-10-06 
 
150/10  Anvisning av plats i förskolan då barnet behöver särskilt stöd SL 2a § 9 Hans 
Melin 2010-10-12 
 
151/10 Anvisning av plats i fritidshem då barnet behöver särskilt stöd SL 2a:9 Hans 
Melin 2010-10-12 
 
152/10 Inskrivning i särskolan Skollagen 3kap 4§ SFS 1992:598  
Maud Frimodig 2010-10-19 
 
153/10 Inskrivning i särskolan Skollagen 3kap 4§ SFS 1992:598  
Maud Frimodig 2010-10-19 
 
Protokoll 
Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2010-10-12  § 74  Dnr MBN 2010/943 
1. Nämnden beslutar att en bestämmelse om fördröjning av dagvatten på tomten ska 
läggas till i förslagen detaljplan. 
2. Nämnden antar också detaljplan för Matildelund och Ryttartorpet. 
 
Skolverket 
Kommunbladet innehåller information om jämförelsetal för huvudmän - 
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning i Kumla 2009. 
Jämförelsetalen kan komma till nytta som underlag för diskussion och reflektion om den 
lokala verksamheten. 
Se www.skolverket.se under länken ”Statistik & analys/statistik” 
 
Statens folkhälsoinstitut 
Konferens Investera i alla barns- och ungas hälsa. Kommuners hälsofrämjande insatser 
för barn och unga med funktionsnedsättning. 
18 november 2010 i Stockholm. 
Anmälan via länk www.fhi.se/konf20101118 
 
Statens folkhälsoinstitut 
Konferens Investera i alla barns- och ungas hälsa. Kommuners hälsofrämjande insatser 
för barn och unga med funktionsnedsättning. 
18 november 2010 i Stockholm. 
Anmälan via länk www.fhi.se/konf20101118 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 Meddelanden, forts 
 
Synpunkter angående verksamheten på Vialundskolan 
Skrivelse från personal på Vialundskolan. 
 
- Ge en person i varje arbetslag tid till att vara ledningsgrupp med rektor. 
- Alla elever som inte når målen ska få stöd och hjälp på sin nivå. 
- Vi behöver någon som kan styra in elever som skolkar på lektioner samt hjälp med rast                        
och bussvakt. 
- Vi behöver fungerande kopiatorer. 
- Vi behöver fler och fungerande datorer, speciellt skoldatateksdatorer. 
- Att fysisk miljö i uppehållsrum mm är acceptabel. 
- Personalvård så att inte fler blir kort el eller långtidssjukskrivna på grund av arbetet. 
- En hållbar vikariesituation, färre inställda lektioner. Förslagsvis genom en ökad 
grundbemanning som täcker upp. 
- Undvik köpstopp och ständiga ekonomiska åtstramningar. 
- Arbetsuppgifter som kräver extra tid till exempel kamratstödjare eller  
vuxenstödsgrupp ska innebära att andra uppgifter plockas bort. 
 

 Skolverket 

 Skolverket anordnar fyra konferenser om skolan och elevhälsans uppdrag. Syftet med 
konferenserna är bland annat att stärka elevhälsans roll i skolan mot bakgrund av den 
nya skollagen samt belysa elevhälsans samarbete med övrig skolpersonal. 

 Konferenserna äger rum på olika orter. Anmälan senast 4 november. 
 www.skolverket.se/jamkonferenser 
 

 Ragnhilds Auxililum 

 Föreläsning om ADHD i Kumla kommun 
 ”Barn/ungdomar och vuxna med ADHD” 
 Folkets hus/Kvarnen Skolgatan 10-12 
 2010-11-09 kl. 18-21 

 Protokoll 

 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-27  § 48   Dnr 
BUN 2010/271 

 Remiss gällande klimatprogram för Kumla kommun 22 juni 2010-10-28 
 Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande som utredningssekreterare 

Elisabeth Jangenby upprättat i form av arbetsmaterial. 

 
 
 
 
 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 Meddelanden, forts 

 Protokoll 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-27  § 50  Dnr BUN 2010/404 
 Beslutsattestant ansvar 5011 
 Barn- och utbildningsnämnden antar Hans Melin som beslutsattestant. 

 Protokoll 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-27  § 50  Dnr BUN 2010/405 
 Beslutsattestant ansvar 5014 
 Barn- och utbildningsnämnden antar Stefan Lövgren som beslutsattestant. 
 

 Protokoll 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-27  § 50  Dnr BUN 2010/407 
 Beslutsattestant ansvar 5033 
 Barn- och utbildningsnämnden antar Ulf Didriksson som beslutsattestant. 

 Protokoll 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-27  § 50  Dnr BUN 2010/408 
 Beslutsattestant ansvar 5011 
 Barn- och utbildningsnämnden antar Mait Walderlo som beslutsattestant. 

 
 Protokoll  
 Protokoll från kommunfullmäktige 2010-10-18 § 102 Dnr KS 2010/260 
 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Förslag till beslut 
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 2010-11-10 § 88 Dnr BUN 2010/422 

Beslutsattestant 

Ärendebeskrivning 
I paragraf 4 i Attestreglementet i Kumla kommun, anges  
 
”Nämnd utser beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde för en 
period om 4 år. Beslut om beslutsattesträtt ska vara knuten till person och framgå av 
attestförteckning.” 
 
Ny beslutsattestant inom ansvar 502010 (Östra området, stödteam) är Per Bernestål från 
den 8/11 2010.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Per Bernestål som beslutsattestant inom ansvar 
502010 från den 8 november 2010. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Per Bernestål som beslutsattestant inom ansvar 
502010 från den 8 november 2010. 

 
 

 


