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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 23 Dnr BUN 2011/28 

Ekonomisk rapport för januari 

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 24 Dnr BUN 2011/27 

Årsredovisning 2010 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska en årsredovisning upprättas för 
kommunen efter avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen ska bland annat innehålla 
information om verksamheten och ekonomisk information.  
 
Varje nämnd ska också göra en årsredovisning som ska innehålla förvaltningsberättelse, 
bokslutsanlys, uppföljning av mål, redovisning av Eu-projekt, redovisning av 
internkontroll samt verksamhetsberättelser från rektorsområdena. 
 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Maria Persson har 
upprättat förslag, i form av arbetsmaterial, till nämndens årsredovisning 2010.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 25 Dnr BUN 2011/29 

Resultatöverföring, fördelning av 2010 års resultat 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kumla kommuns riktlinjer för reglering av nämndernas årsresultat anges att 
överföring sker med 100 procent av över- och underskott. Om det finns särskilda skäl 
kan överföringen jämkas åt något håll. I nuläget vet inte förvaltningen om någon 
jämkning kommer att ske av 2010 års resultat. Utifrån vad kommunstyrelsens 
arbetsutskott fattar för beslut om resultatöverföring kan därför nämnden i sin tur behöva 
fatta ett nytt beslut om internbudget för 2011. 
 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Maria Persson 
presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, för överföring av 2010 års resultat.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. beslutar att 2010 års underskott fördelas per ansvarsområden utifrån nettobudget 
(kostnader exkl. lokaler). 
2. beslutar att om det sker en jämkning av underskottet reduceras beloppen per 
ansvarsområde.  

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att förvaltningen redovisar en konsekvensanalys av 
fördelningen av underskotten vid nämndens sammanträde i mars. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. beslutar att 2010 års underskott fördelas per ansvarsområden utifrån nettobudget 
(kostnader exkl. lokaler). 
2. beslutar att om det sker en jämkning av underskottet ska förvaltningen lämna ett 
förslag på reducering av beloppen per ansvarsområde.  
3. uppdrar åt förvaltningen att vid nämndens sammanträde i april redovisa en 
konsekvensanalys av fördelningen av underskotten enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 26 Dnr BUN 2011/72 
Översyn av ledning och administration inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har förvaltningschef Mait Walderlo, 
tillsammans med en arbetsgrupp på förvaltningen, arbetat fram ett förslag till 
förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  
 
I en skrivelse, i form av arbetsmaterial, daterad den 1 februari 2011 presenterar 
förvaltningschef Mait Walderlo förslag på ett första led i förändringarna som avser 
ledningsstrukturen för förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förändrad ledningsstruktur enligt ovan från den 1 april 2011 och  
2. antar föreslagen aktivitets- och tidsplan för det fortsatta översynsarbetet. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förändrad ledningsstruktur enligt ovan från den 1 april 2011 och  
2. antar föreslagen aktivitets- och tidsplan för det fortsatta översynsarbetet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 27 Dnr BUN 2011/63 

Samråd, detaljplan Norrtorp 5:3 (SAKAB AB) 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag gällande område Norrtorp 
5:3 (SAKAB AB). Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en höjning av 
deponiområdet från nuvarande 85 m till 94 m över nollplanet. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande i en skrivelse 
daterad den 31 januari 2011. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 28 Dnr BUN 2011/50 

Remiss Energiprogram för Kumla kommun 2010-2014 

Ärendebeskrivning 
Miljö och byggnadsnämnden inkom den 17 januari 2011 med förslag till Energiprogram 
samt tillhörande Handlingsplan för Kumla kommun.  
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande. 

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

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 29 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
IT-frågan är mycket viktig. Verksamheterna är mycket intresserade av att utveckla IT-
användandet och det finns en stor efterfrågan. Det behövs fler datorer för lärare och 
elever för att utveckla pedagogiken. Förvaltningschef har ett akut behov av att 
kommunicera med rektorerna genom IT. · 
Den 16 mars kommer nämnden ha en gemensam budgetdag tillsammans med 
rektorerna. Del av dagen kommer att ägnas åt it-frågor.  

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 2011-02-16 § 30 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar om deras kontakter 
med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Per Holm har varit i kontakt med sina verksamheter. 
 
Elisabeth Berglund och Erik Jönsson har varit i kontakt med Lillheden/Norrgården. 
 
Stefan Svensson har varit på Naturskolan. Mycket utveckling pågår i deras utemiljö i 
samarbete med byggprogrammet på John Norlandergymnasiet. Ett nämndsammanträde 
på Naturskolan är önskvärt. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-16 § 31 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
1/11-7/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-30 § 
8 Mait Walderlo 2010-11-04 
 
8/11-17/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-30 
§ 8 
Mait Walderlo 2010-12-29 
 
18/11-32/11 Beslut om avstängning från barn-/fritidshemsplats Bun 2008-01-30 § 8 
Mait Walderlo 2011-02-01 
 
33/11 Anvisning av plats inom kommunen då barnet behöver särskilt stöd SL 2a: 9 
Maud Frimodig 2011-01-10 
 
34/11 Anvisning av plats inom kommunen då barnet behöver särskilt stöd SL 2a: 9 
Maud Frimodig 2011-01-18 
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2010-11-03 § 167 Dnr KS 2010/433 
Handikappolistisk handlingsplan för Kumla kommun 
Antogs av Kommunstyrelsen den 3 november 2010. 
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera de mål som fullmäktige beslutat om i det 
handikappolitiska programmet. I handlingsplanen finns de av fullmäktige antagna målen 
inom respektive delområde beskrivna och därefter följer de konkreta åtgärder som 
behöver vidtas för att nå målen. Handlingsplanen ska revideras årligen av 
kommunstyrelsen. 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2004, § 66, att gälla from 1 januari 
2005. 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 137 Dnr KS 2010/852 
Reglementen för styrelse/nämnder 
Kommunfullmäktige har antagit reviderat förslag till reglementen för styrelse/nämnder 
för bland annat barn- och utbildningsnämnden. 
Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-12-14 § 136 Dnr KS 2010/145   
Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun 
Det togs inget beslut utan ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. 
 
Skrivelse från personalen på förskolan Matildelund  
Personalen har synpunkter på vikariestoppet/restriktionen samt köpstoppet/ekonomiska 
återhållsamheten. 
Personalen beskriver att de bedriver en bra pedagogisk verksamhet men att de inte får 
tillräckliga förutsättningar av politiker och förvaltning. 
 
Skrivelse från vårdnadshavare med barn på förskolan på Skogstorp. 
Föräldrarna har funderingar och frågor kring sitt barn samt verksamheten på förskolan. 
 
Skrivelse från personalen på Fylsta skola 
Personalen har synpunkter och frågor angående verksamheten på skolan. 
 
Nyhetsbrev från Barnombudsmannen 
Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att bevaka och driva på 
genomförandet av barnkonventionen i det svenska samhället. 
Barnombudsmannens nyhetsbrev vänder sig till dig som är intresserad av barn- och 
ungdomsfrågor. 
www.barnombudsmannen.se 
 
Rapport från Skolverket: Rustad att möta framtiden? 
PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. 
Rapport 352 2010 samt en sammanfattning av resultaten i koncentrat. 
 
Information från Skolverket: Skolverkets lägesbedömning 2010  
Information om artiklar, tips och möjlighet att ladda ner eller beställa rapporterna finns i 
broschyr. www.skolverket.se 
 
Utbildning för förtroendevalda och tjänstemän 
Spiran Kompetensutveckling AB erbjuder en utbildning för förtroendevalda inför en ny 
mandatperiod. 
En nämndutbildning för ordförande/vice ordför 

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

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

 
 


