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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 41 Dnr BUN 2011/172 

Ekonomisk rapport för mars 

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden reserverar sig mig mot 
utformningen av den ekonomiska rapporten. Den ekonomiska rapporten bör spegla 
nuläget och inte det förväntade ekonomiska läget vid årets slut. 
 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) förslag mot bifall till Stefan Svenssons (S) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten enligt Stefan Svenssons (S) förslag.

Reservationer 
Per Holm (KD), Marina Andersson (M), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad (C) 
och Mikael Riberg (MP) reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 42 Dnr BUN 2010/428 

Internbudget 2011 och flerårsbudget 2012 och 2013 samt 
attestförteckning 

Ärendebeskrivning 
Utifrån fördelning av 2010 års resultat (BUN 2011/29) samt förändringar i barn- och 
elevantal hösten 2011, förändringar i hyror samt övriga mindre justeringar behöver 
internbudgeten för 2011 justeras. 
 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag till justerad internbudget för 
2011. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till justerad internbudget för 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar justeringar i internbudget 2011 avseende förändringar i barn- och elevantal 
hösten 2011, förändringar i hyror samt övriga mindre justeringar och 
2. beslutar att sparet på 2,4 miljoner kronor läggs centralt i budget 2011 till och med 
nämndens sammanträde i maj 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 43 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 arbetat med uppdraget. 
 
En kartläggning av nuvarande resursfördelningssystem har gjorts samt genomgång av 
andra kommuners resursfördelning och aktuell forskning. 
 
På grund av rådande fokus på budget i balans för 2011 anser arbetsgruppen att det inte 
är rimligt även införa ett nytt resursfördelningssystem. Förvaltningen föreslår därför att 
utredningens uppdrag förlängs.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 44 Dnr BUN 2011/176 

Interkommunalt samarbete mellan länets kommuner 

Ärendebeskrivning 
Länets skolchefer gav hösten 2009 ekonomerna inom skolförvaltningarna i uppdrag att 
förenkla debiteringsrutiner mellan länets kommuner. Syftet är att finna ett enhetligt pris 
att debitera för barn i förskola och elever i grundskola. 
 
Ett enhetligt pris skulle innebära en förenklad administration för handläggare och 
ekonomer. 
 
Priserna för de olika verksamheterna räknas fram utifrån innevarande års budget och 
endast gälla rörliga kostnader som personalkostnader, måltidskostnad samt 
material/läromedel. 
 
Priset räknas upp inför varje budgetår i samverkar mellan kommunerna. Debitering sker 
endast vid avstämningspunkterna den 15 februari och 15 oktober. Om barnet/eleven är i 
behov av särskilt stöd ska en dialog föras mellan berörda kommuner enligt särskild 
ordning. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen antar förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen återremitterar ärendet till nämndens sammanträde i 
maj 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 45 Dnr BUN 2011/115 

Remiss: Ansökan från Kunskapsakademin om godkännande 
som huvudman i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har fått in en ansökan om att få starta en fristående grundskola i 
Kumla kommun. Skolinspektionen vill därför få ett yttrande om vilka konsekvenser en 
eventuell etablering av en fristående skola skulle få för den kommunala skolan. Det kan 
till exempel gälla ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. 
 
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. 
Syftet är att bedöma om etableringen av en fristående skola skulle medföra påtagliga 
negativa följder för skolväsendet i kommunen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande i form av 
arbetsmaterial.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en 
etablering av Kunskapsakademin i Kumla kommun. 
 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.  
 
Propositionsordning: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) förslag mot Stefan Svenssons (S) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet enligt Stefan Svenssons (S) förslag.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Samtliga i oppositionen reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 46 Dnr BUN 2009/154 

Utredning, flytt av skolår 6 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 maj 2000, § 54, att 
tillsätta en strategisk lokal- och verksamhetsutredning vilken bland annat skulle 
genomföra en genomgång av kommunens skolverksamheter utifrån ett skolår F-7-
perspektiv och ett skolår 4-9-perspektiv. 
 
Den strategiska lokal och verksamhetsutredningen presenterade för barn- och 
utbildningsnämnden den 21 mars 2001, § 15, en delrapport där det föreslogs att 
kommunens skulle indelas i tre geografiska skolområden med verksamhet från förskola 
till skolår 9. Därtill föreslogs att förflyttning av skolår 6-eleverna till skolorna med 
skolår 7-9-verksamhet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade utredningen av flytten av skolår 6 vid 
sammanträdet den 16 december 2009, § 101. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar, i form av arbetsmaterial, förslag 
till utredning av konsekvenserna för eleverna av flytten av skolår 6. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till utredning av flytten av skolår 6. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Per-Arne Mårstad (C) föreslår tillägget att åtgärder för att säkerställa kvaliteten i de 
allra minsta skolorna, t.ex. Lillheden och Hardemo skolor arbetas in i budget 2012 (se 
bilaga undertecknad Per-Arne Mårstad och Joel Falk, båda Centerpartiet). 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till förslaget att anta förslaget till utredning av flytten av skolår 6 mot avslag. 
Bifall till Per-Arne Mårstad (C) tilläggsförslag mot avslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till utredning av flytten av skolår 6. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Utredning, flytt av skolår 6, forts 

Reservationer 
Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 47 Dnr BUN 2011/174 

Inventering av säkerhet kring skolskjuthållplatser och aktuella 
vägar 

Ärendebeskrivning 
Det finns behov av att genomföra en inventering av säkerheten kring 
skolskjutshållplatser och aktuella vägar där det går skolskjutsar. Över 300 barn åker 
skolskjuts varje dag i Kumla kommun.  
 
NTF Örebro län har inkommit med en offert för att genomföra en inventering av 
säkerheten runt skolskjutshållplatserna (ca 63 set) och aktuella vägar. Offerten gäller 
under förutsättning att projektet genomförs helt eller delvis under 2011 och att alla 
hållplatser efter samma linje genomförs samtidigt.  
 
En inventering kan medföra ökade eller lägre kostnader för skolskjuts men framför allt 
högre säkerhet för de elever som åker skolskjuts.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2011 genomföra en 
inventering (helt eller delvis) av säkerheten kring skolskjutshållplatser och aktuella 
vägar med hjälp av NTF Örebro län. 

Arbetsutskottets beslut 
Överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen 
att lyfta ärendet till projekt Mer koll och återkomma till nämnden vid behov. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att lyfta ärendet till projekt Mer 
koll och återkomma till nämnden vid behov enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 48 Dnr BUN 2011/128 

Remiss: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-02-22 (2011-02-
22  Ksau § 46) Se, tolka och agera 

Ärendebeskrivning 
Inkommen remiss om översyn av skolans arbete med utsatta barn. Utgångspunkten i 
remissen har varit Skollagen (2010:80) Allas rätt till en likvärdig utbildning och allas 
rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Kumla kommun har 
beretts tillfälle att svara på remissen. Svar ska lämnas senast den 16 maj 2011. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskottet uppdrog till barn- och utbildningsnämnden den 22 
februari 2011, § 46, att lämna ett yttrande på remissen. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo presenterar förslag på yttrande. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 49 Dnr BUN 2011/113 

Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2010 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (Förordning [1997:702] om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
m.m.). 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, 
till Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2010. 

Förslag till beslut 
Barn– och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn– och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 50 Dnr BUN 2011/173 

Uppföljning av Handikappolitisk plan 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 mars 2002, § 93, anta en 
handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen angav vilka åtgärder som skulle 
vidtas, tidplan för åtgärdernas genomförande samt ansvarig nämnd för respektive 
åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 mars 2007, § 33, anta förslag 
till reviderad handikappolitisk plan. 
 
Avsikten är att respektive nämnd och styrelse årligen ska presentera en redovisning av 
genomförda åtgärder med anledning av den handikappolitiska planen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form av arbetsmaterial, 
till redovisning av åtgärder genomförda inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter under 2010. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av Handikappolitisk plan 
för 2010. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av Handikappolitisk plan 
för 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 51 Dnr BUN 2011/175 

Dagbarnvårdarnas kompetensutveckling  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 mars 2009, § 30, att utbildningen för 
dagbarnvårdarna ska ses över i syfte att utöka deras pedagogiska kompetens.  
 
Rektor Helena Finnman har inkommit med en redogörelse för den kompetensutveckling 
dagbarnvårdarna genomgick 2010. Helena Finnman är rektor för dagbarnvårdarna sedan 
2010. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 52 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Olika statistikuppgifter kring nämndens verksamheter florerar. Förvaltningen upplever 
att variationerna i uppgifterna är problematiska och söker hitta sätt att komma fram till 
en enhetlig bild. 
 
Inför budgetprocessen 2012 är statistikunderlaget en viktig utgångspunkt. 
Förvaltningschefen avser att vara offensiv när det gäller äskningarna. Rektorerna och 
facken (genom samverkan) kommer att vara delaktiga i processen. Mer information om 
budget 2012 till nämnden kommer på gruppmötet den 11 maj. 
 
Förvaltningschefen avser att återuppta arbetet med förvaltningsöversynen i steg två till 
majnämnden. Steg två omfattar organisationen av de administrativa stödfunktionerna 
och elevhälsan. Rektorerna och facken (genom samverkan) kommer att vara delaktiga i 
processen.  
 
Alla ledamöter i Skolutvecklingsgruppen har i uppdrag att fundera över gruppens syfte. 
 
Beslut i Arbetsdomstolen i maj är avhängigt möjligheterna att implementera nuvarande 
läraravtal. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 § 53 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar om deras kontakter 
med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Andreas Brorsson och Joel Falk har besökt Haga rektorsområde och rektor Jörgen 
Ericson. 
 
Elisabeth Berglund och Erik Jönsson träffar rektor Per Bernestål och Cathrine Hansson-
Sonnerstedt, kontaktperson Norrgårdens förskola, idag den 27 april efter nämndens 
sammanträde. 
 
Det är rektorernas ansvar att bjuda in kontaktpolitikerna vid lämpligt tillfälle till sina 
verksamheter minst en gång per termin. Vissa av kontaktpolitikerna har fortfarande inte 
blivit kontaktade. Med anledning av det riktar nämnden en uppmaning till dessa rektorer 
att ta kontakt med sina kontaktpolitiker. 

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 2011-04-27 § 54 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
 
53/11 Anpassad studiegång Grf:10 samt mindre undervisningsgrupp Grf: 5:5, Gunilla 
Kalmnäs 2011-03-23 
 
54/11 Mindre undervisningsgrupp Grf: 5:5 
 
55/11 Anvisning om plats i kommunen då barnet behöver särskilt stöd. SL 2a:9, 2011-
03-23 Maud Frimodig 
 
56/11 Anvisning av plats i förskolan då barnet behöver särskilt stöd SL 2a § 9, 2011-04-
01 Hans Melin 
 
57/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-04-15 Gunilla Kalmnäs 
 
58/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-04-15 Gunilla Kalmnäs 
 
59/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-04-15 Gunilla Kalmnäs 
 
60/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-04-15 Gunilla Kalmnäs 
 
61/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-03-25 Hans Melin 
 
62/11-73/11  Beslut om avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-
30 § 8, 2011-04-18 Mait Walderlo  
 
Beslutsattestant Liselotte Broman Huss Bun 2011/148, 2011-03-21 Mait Walderlo 
 
Beslutsattestant Linda Meriloo BUN 2011/149, 2011-03-21 Mait Walderlo 
 
Beslutsattestant Per Bernestål BUN 2011/150, 2011-03-21 Mait Walderlo 
 
Beslutsattestant Cathrine Hansson Sonnerstedt BUN 2011/168, 2011-03-25 Mait 
Walderlo 
 
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-13 
Detaljplan Kv Skäran m fl Dnr BUN 2011/136 
Barn- och utbildningsnämnden antog yttrandet som utredningssekreterare Elisabeth 
Jangenby presenterade. 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 
 
Ungdomsdemokratidagen 20 maj 2011  
Redovisning av resultatet och analysen av LUPP-enkäten, vilken riktades till alla 19-25 
åringar i Kumla kommun och genomfördes under nov/dec 2010. 
Lupp- en väg till kunskapsbaserad ungdomspolitik. 
Var: Folkets hus i Kumla på förmiddagen. 
 
Unga med skyddade personuppgifter 
Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om unga med skyddade personuppgifter. 
Boken ger bl a råd till huvudmän hur man kan ta emot unga med skyddade 
personuppgifter på ett bra sätt i verksamheterna. 
Materialet går att beställa eller ladda ner från Skolverkets webbplats www.skolverket.se 
 
Inbjudan till Barnsäkerhetsforum 2011 
Konferensen riktar sig till alla som arbetar med t.ex. barn och ungas säkerhet. 
Konferensen ordnas av Barnsäkerhetsrådet som samordnas med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
Måndag 3 okt kl 13:00- tisdag 4 okt kl 16:00 i Karlstad 
 
 
Utbildning från Academy: Juridik för bl a förtroendevalda om de grundläggande 
kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen 
Stockholm 20-21 september 
Anmälan www.pwc.com/se/academy 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

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

 
 

 

 


