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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 55 Dnr BUN 2011/206 

Ekonomisk rapport för april 

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 beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 56 Dnr BUN 2010/428 

Internbudget 2011 och flerårsbudget 2012 och 2013 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 april 2011, § 42, att 
sparet på 2,4 miljoner kronor läggs centralt i budget 2011 till och med nämndens 
sammanträde i maj 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. uppdrar åt förvaltningen att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
utökad budget för nämnden, revidera Internbudget 2011 med fokus på ökad 
måluppfyllelse, grundbemanning och arbete med organisationen 
2. beslutar att en återrapportering av reviderad Internbudget 2011 redovisas vid 
nämndens sammanträde i september 2011 
3. uppdrar åt förvaltningen att starta ett utredningsarbete om Vialundskolans framtida 
utveckling. Arbetet ska syfta till att Vialundskolan ska bli en F-9-skola med en framtida 
inkludering av kommunens Kulturskola. Samtidigt ges ett uppdrag om ett 
programarbete för ombyggnad ev. tillbyggnad av lokalerna. Ekonomi för uppdragen 
finns i 2011 års budget. Arbetet ska starta den 1 augusti 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 57 Dnr BUN 2011/143 

Budget 2012 och flerårsbudget för 2013-2014 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Maria Persson har 
upprättat förslag till budget för år 2012 och flerårsbudget för åren 2013-2014 gällande 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till budget för år 2012 och flerårsbudget för 
åren 2013-2014.  

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Driftsbudget: 
Stefan Svensson (S) föreslår prioriteringar i driftsbudget enligt bilaga 1. 
 
Per Holm (KD) föreslår prioriteringar i driftsbudget enligt bilaga 2.  
 
Investeringsbudget: 
Stefan Svensson (S) föreslår prioriteringar i investeringsbudget enligt bilaga 3. Under 
rubriken Utökad verksamhet förskola ändras beloppet till 400 000 kronor för 2012, 
2013 och 2014. under rubriken Utbyte, verksamhetsförändringar ändras äskandet så att 
det endast avser 2012 (2,1 miljoner kronor) i avvaktan på investeringsplan. Under 
rubriken Utemiljöer ändras beloppet till 1 miljon kronor för 2012, 2013 och 2014. 
 
Per Holm (KD) föreslår prioriteringar i investeringsbudget enligt bilaga 4. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Stefan Svenssons förslag mot Per Holms (KD) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden prioriterar äskandena i driftsbudget och 
investeringsbudget enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Budget 2012 och flerårsbudget för 2013-2014, forts 

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 förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 58 Dnr BUN 2011/142 

E-plan 2011-2014 

Ärendebeskrivning 
Enligt e-strategi för Kumla kommun ska varje nämnd ha en e-plan. Beslut om e-plan 
fattas varje år. E-planen bygger på nämndens e-strategi. E-planen beskriver 
utvecklingen av verksamheten med stöd av it. E-planen behandlar frågor om planerad 
systemutbyggnad, systemansvar, utrustnings- och utbildningsbehov, budgetfrågor mm. 
 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till e-
plan för barn- och utbildningsförvaltningen 2011-2014. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar e-plan 2011-2014. 

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Per Holm (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden följande tilläggsförslag: 
1. en rektor får uppdrag inom sin tjänst för att jobba förvaltningsövergripande med it-
pedagogik och  
2. en pilotskola utses för att jobba med it-pedagogik. 
 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar e-plan 2011-2014 
enligt investeringsalternativ 3. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) förslag om It-rektor och pilotskola ställs mot avslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar e-plan 2011-2014 enligt investeringsalternativ 3 
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 förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 59 Dnr BUN 2011/178 

Elevenkät 2011 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om ett reviderat kvalitetssystem för 
förvaltningen vid sammanträde den 15 december 2010, § 107.  Kvalitetssystemet 
innebär att ett ökat verksamhetsnära fokus på analys av olika uppföljningar. Rektorerna 
har inkommit med redovisningar över analyserna av sina verksamheters resultat och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en kommunövergripande 
sammanställning.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar analyserna av elevenkät 2011. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar analyserna av elevenkät 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 60 Dnr BUN 2011/179 

Skriftliga omdömen 2011 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om ett reviderat kvalitetssystem för 
förvaltningen vid sammanträde den 15 december 2010, § 107.  Kvalitetssystemet 
innebär att ett ökat verksamhetsnära fokus på analys av olika uppföljningar. Rektorerna 
har inkommit med redovisningar över analyserna av sina verksamheters resultat och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en kommunövergripande 
sammanställning.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar analyserna av skriftliga omdömen 2011. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar analyserna av skriftliga omdömen 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 61 Dnr BUN 2011/72 

Översyn av ledning och administration inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo presenterar förslag på omorganisationen av de 
administrativa stödfunktionerna och elevhälsan etc. inom förvaltningen.  

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till omorganisation. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 62 Dnr BUN 2011/205 

Principbeslut angående obehöriga lärare 

Ärendebeskrivning 
Den nya skollagen (2010:800) och förordning (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor, träder ikraft den 1 juli 
2011. Förändringarna skärper kraven på huvudman vad gäller behörighet och 
legitimerade lärare och förskollärare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppger 
att arbetsgivare måste ta ett beslut om att endast tillsvidareanställa behöriga lärare i och 
med nya lagen. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och personalhandläggare Sofia Dahlerus föreslår 
nämnden i en skrivelse att fatta ett principbeslut om detta. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 2011 bara 
tillsvidareanställa behöriga lärare till grundskolan och särskolan. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 2011 bara 
tillsvidareanställa behöriga lärare till grundskolan och särskolan. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 63 Dnr BUN 2011/207 

Barnbokslut 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2001, § 71, att varje 
förvaltning skall upprätta ett barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form av arbetsmaterial, 
till barn- och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2010. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till barnbokslut för år 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till barnbokslut för år 2010. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 64 Dnr BUN 2011/208 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att den nya skollagen börjar gälla från och med den 1 juli 2011 
behöver barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ändras.  
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på reviderad 
delegationsordning i form av arbetsmaterial.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till delegationsordning.  

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till delegationsordning.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 65 Dnr BUN 2011/201 

Detaljplan för Kv Staren m fl, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2011 att ett detaljplaneförslag ska 
tas fram och skickas på samråd till berörda. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till 
nybyggnation av 25-30 trygghetsbostäder i anslutning till Kvarngården. 
Detaljplaneförslaget ger också Pingstförsamlingen möjlighet att utöka sin byggrätt 
genom att ta bort prickmark. 
 
Kv Staren ligger centralt i Kumla väster om järnvägen. Området begränsas i norr av 
Pingstkyrkan, i väster av Kvarngården, i söder av Skolvägen och i öster av 
Stationsgatan. Planområdet har en areal på ca 3800 m². 
 
Samrådstiden är fr o m den 2 maj t o m den 30 maj 2011. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande i form av 
arbetsmaterial.  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 66 Dnr BUN 2011/209 

Delegation under sommaren 2011 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby föreslår 
i en skrivelse att barn- och utbildningsnämnden beslutar ge nämndens ordförande 
delegation till beslut å barn- och utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2011 
samt att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 14 september 2011. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2011, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 14 september 2011. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. beslutar att ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2011, samt 
2. att en rapport över tagna beslut under sommaren ska lämnas till nämnden vid 
sammanträdet den 14 september 2011. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 67 Dnr BUN 2011/220 

Ändring i timplaner på grund av ny läroplan (Lgr11) 

Ärendebeskrivning 
Införandet av nya styrdokument med kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 samt införande 
av betyg från och med årskurs 6 mot nuvarande styrdokuments mål att uppnå i skolår 3, 
5 och 9 samt betyg i skolår 8 och 9 medför att man bör se över förläggning av ämnestid 
per årskurs i ämnet Hem- och konsumentkunskap. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och rektor Gunilla Kalmnäs presenterar förslag till 
ändring i timplaner för Hem- och konsumentkunskap och för Svenska i en skrivelse 
daterad den 9 maj 2011. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1 ändrar timplanen i ämnet Hem- och konsumentkunskap så att 60 min/v flyttas från 
årskurs 5 till 6, och 
2 ändrar timplanen i ämnet Svenska så att 60 min/v flyttas från årskurs 6 till årskurs 5. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1 ändrar timplanen i ämnet Hem- och konsumentkunskap så att 60 min/v flyttas från 
årskurs 5 till 6, och 
2 ändrar timplanen i ämnet Svenska så att 60 min/v flyttas från årskurs 6 till årskurs 5. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 68 Dnr BUN 2011/236 

Rutiner för klagomålshantering 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli förvaltningen ha klara och kända rutiner för klagomålshantering enligt 4 kap 
8 § skollag. Varje huvudman ska själva bestämma närmare hur klagomålshanteringen 
ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna 
ska dock vara skriftliga så att det inte råder någon tvekan om vad de innebär. De bör 
också innehålla en intern ansvarsfördelning hos huvudmannen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form av arbetsmaterial 
till rutiner för klagomålshantering.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till rutiner för klagomålshantering.  

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till rutiner för klagomålshantering. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 69 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen.  
 
Avtal är tecknat angående Utbildningshuset. Avtalet går ut på att verksamhet går in 
våning för våning under en treårsperiod. Det finns även en optionsyta som blir 
tillgänglig för t.ex. en förskoleverksamhet efter tre år eller tidigare.  
 
En skrivelse har inkommit från föräldragruppen Vi som bryr oss om skolan i Kumla. 
Förvaltningen formulerar svar som arbetsutskottet godkänner innan utskick.  
 
Den ena fd områdeschefen blir i höst rektor för Vuxenutbildningen samt enhetschef för 
Frejgården. Den andra fd områdeschefen blir delaktig i F-9-processen på Vialundskolan. 
Han ska arbeta tillsammans med rektor Stefan Lövgren under hösten 2011. Ambitionen 
är att på sikt ha två rektorer på Vialundskolan. Förvaltningsöversynen är därmed klar. 

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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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 70 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar om deras kontakter 
med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Erik Jönsson och Elisabeth Berglund har träffat Per Bernestål, rektor Norrgården, och 
planerar ny träff den 9 juni. 
 
Mohammed Bahram Hassan och Per-Arne Mårstad har träffat Stefan Lövgren, rektor 
Vialundskolan. Stefan Lövgren kommer att jobba med skolans arbetslag. 
 
Marie Eriksson har träffat Catharina Lindvall-Scharmer, rektor Fylsta, och lärarna under 
en APT. Visionsarbetet stod på dagordningen. 

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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Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 71 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
 
74/11–84/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs-/fritidshemsplats Bun 2008-01-
30 § 8, 2011-04-28 Mait Walderlo  
 
85/11 Anpassad studiegång Grf: 5:10, 2011-05-11 Gunilla Kalmnäs 
 
Revisionsberättelse för Kumla kommun 2010 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-04-11 § 41 Dnr KS 2011/487 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
 
Kurser och utbildningar 
Kommunal krishantering – förtroende, ansvar och funktion 

Kommunakuten ordnar kurs för förtroendevalda och tjänstemän som i handläggning och 
beslutsfattande har behov av bredare kunskaper vid kris samt andra frågor relaterade till 
krishantering inom en kommun. 
När: 5 september 2011 
Plats: Stockholm 
Anmälan senast 11 augusti 2011 via e-post till 
Marina.hjert@kommunakuten.se 
 
PWC Academy Juridik anordnar utbildning för bl.a. förtroendevalda i kommuner och 

landsting. 
Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, allt utifrån 
grundlagarna till speciallagstiftningen. 
När: 2011-09-20-2011-09-21 
Plats: Stockholm 
Anmälan senast 4 veckor innan utbildningsdagen till carina.gustafsson@se.pwc.com 

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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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-30 § 72 Dnr BUN 2011/252 

Planering/dimensionering av lokaler för förskolan 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo och planeringsledare Lisa Broman Huss har beskrivit 
behovet av förskoleplatser hösten 2011 och för 2012. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. uppdrar åt förvaltningen att genomföra utökningen i förskolan hösten 2011 (kostnad 
1,2 miljoner kronor), 
2. uppdrar åt förvaltningen att återkomma under hösten 2011 med en tydligare plan för 
fler förskoleplatser 2012 och  
3. äskar 2,5 miljoner för utökade personalkostnader i Internbudget 2012. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Andreas Brorson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att omedelbart starta arbetet 
med att genomlysa möjligheterna att skapa 80 stycken nya förskoleplatser 
företrädelsevis i norra delen av kommunen. Genomlysningen ska redovisas till barn- 
och utbildningsnämnden innan 2012 års budget fastställs i kommunfullmäktige. 
Samtidigt bör en inventering av befintliga lokaler göras i området.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. uppdrar åt förvaltningen att genomföra utökningen i förskolan hösten 2011 och  
2. uppdrar åt förvaltningen att omedelbart starta arbetet med att genomlysa 
möjligheterna att skapa 80 stycken nya förskoleplatser företrädelsevis i norra delen av 
kommunen. Genomlysningen ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden innan 
2012 års budget fastställs i kommunfullmäktige. Samtidigt bör en inventering av 
befintliga lokaler göras i området, enligt Andreas Brorsons (S) förslag. 

 
 

 

 


