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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 74 Dnr BUN 2011/321 

Ekonomisk rapport för augusti 

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Stefan Svenson (S) föreslår att en granskning av Vialundskolans ekonomi ska göras 
internt av controllern på ekonomiavdelningen. 
 
Per Holm (KD) föreslår att en oberoende revision av Vialundskolans ekonomi ska 
göras. Revisionen ska vara klar i god tid innan internbudgeten för 2012. 
 
Nämnden ajournerar sig 14:10-14:15. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. godkänner rapporten 
2. uppdrar åt förvaltningen att genomföra en granskning av Vialundskolans ekonomi 
med hjälp av controllern på ekonomiavdelningen. Granskningen ska vara klar i god tid 
innan internbudgeten för 2012. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 75 Dnr BUN 2011/209 

Rapport, beslut i delegation sommaren 2011 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade den 30 maj 2011, § 66, att 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 utbildningsnämnden antar rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 



5 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 76 Dnr BUN 2011/309 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson informerar om delårsbokslut för barn- och 
utbildningsnämnden per den 31 juli 2011. Beslut i ärendet fattades av ordföranden i 
delegation under sommaren. 

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 2011-09-14 § 77 Dnr BUN 2010/428 

Återrapportering internbudget 2011  

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet den 30 maj 2011, § 56, beslutade barn- och utbildningsnämnden att 
uppdra åt förvaltningen att revidera internbudget 2011 med fokus på ökad 
måluppfyllelse, grundbemanning och arbete med organisationen. Vidare beslutade 
nämnden att en återrapportering av den reviderade internbudgeten ska redovisas vid 
nämndens sammanträde i september 2011  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar återrapporteringen av internbudget 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar återrapporteringen av internbudget 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 78 Dnr BUN 2011/302 
Ansökan om godkännande att bedriva enskild 
förskoleverksamhet Kids2Home 

Ärendebeskrivning 
Kids2Home Skoldrift AB inkom den 21 juni 2011 med en ansökan till barn- och 
utbildningsnämnden om godkännande för att bedriva enskild förskoleverksamhet i 
Kumla kommun. 
 
Enligt skollagen ska enskild förskoleverksamhet godkännas efter ansökan av den 
kommun där verksamheten ska bedrivas om verksamheten har god kvalitet och säkerhet 
samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap. 3 § skollagen. Godkänd enskild verksamhet 
ska även beslutas ha rätt till bidrag. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. godkänner ansökan från Kids2Home Skoldrift AB att bedriva enskild 
förskoleverksamhet i Kumla kommun. 
2. beslutar att Kids2Home Skoldrift AB har rätt till bidrag. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att ansökan godkänns. 
Stefan Svensson (S) föreslår att ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Reservationer 
Per Holm (KD) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Per Holms 
förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan med 
tillägget att det är Kumla kommuns bidragsbelopp som gäller. 
 
Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden  
1. avslår ansökan med hänvisning till att Kids2Home skoldrift AB inte har kunnat visa 
att de ha lokaler som är ändamålsenliga samt uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven 
2. avslår Kids2Home skoldrift AB:s ansökan om högre bidragsbelopp med hänvisning 
till det av kommunen fastställda bidragsbeloppet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Ansökan om godkännande att bedriva enskild 
förskoleverksamhet Kids2Home, forts 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) förslag mot bifall till Stefan Svenssons (S) förslag. 
 
Ordföranden finner att ansökan ska avslås. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. avslår ansökan med hänvisning till att Kids2Home skoldrift AB inte har kunnat visa 
att de ha lokaler som är ändamålsenliga samt uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven 
2. avslår Kids2Home skoldrift AB:s ansökan om högre bidragsbelopp med hänvisning 
till det av kommunen fastställda bidragsbeloppet.  

Reservationer 
Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad (C) och Joel Falk (C) 
reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 79 Dnr BUN 2011/252 

Planering/dimensionering av lokaler för förskolan 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 30 maj 2011, § 72, 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. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag men utredningen ska kompletteras med möjligheterna att 
bedriva mobil förskola, Ur och Skur-verksamhet och andra pedagogiska lösningar.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. uppdrar till förvaltningen att utreda modell för att utöka antal planeringsdagar till fyra 
istället för två utan att föräldrarnas möjligheter till förvärvsarbete påverkas negativt. 
2. uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med utredningen till arbetsutskottet den 12 
oktober 2011. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 80 Dnr BUN 2011/385 
Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden gällande Vision 
2025 

Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens, gymnasienämndens och förvaltningens internat på 
Kumlagården i Åsa startades ett arbete kring visioner för verksamheterna. Dessa 
synpunkter önskar nämnderna påtala för fullmäktige inför beslut om Vision 2025 för 
Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar förslaget till skrivelse till kommunfullmäktige 
2. uppdrar åt förvaltningen att sända skrivelsen till kommunfullmäktige senast den 19 
september 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar förslaget till skrivelse till kommunfullmäktige men återkommer med fler 
synpunkter vid en eventuell förlängd process kring Visionsarbetet 
2. uppdrar åt förvaltningen att sända skrivelsen till kommunfullmäktige senast den 19 
september 2011 
3. uppdrar åt förvaltning att arbeta vidare med frågan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 81 Dnr BUN 2011/384 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har uppmärksammat att nämndens nuvarande delegationsordning bör 
revideras. Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (24 kap §§ 23-25 skollagen)bör 
delegeras till rektor samt bör det finns möjlighet för ordföranden att fatta beslut å 
nämndens vägnar i mycket brådskande ärenden (6 kap § 36 kommunallag).  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 82 Dnr BUN 2011/336 

Detaljplan för KORSTA BY 7. Korstagatan mm. Kumla 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden inkom den 9 augusti 2011 med en detaljplan över 
Korstaområdet. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nya småhus i södra delen av 
Kumla. Området är tänkt att uppföras med fristående villor och rad/kedjehus. En del av 
planområdet kan även komma att bli småskalig industri/företagsverksamhet. Samtidigt 
ges möjlighet att bygga om fd Korsta vårdcentral till grupp/eller vård boende eller helt 
annan verksamhet. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 19 
september 2011. 

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

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Stefan Svensson (S) föreslår att den sista meningen i förslaget till yttrande stryks ("Det 
bör också planeras för kommersiell verksamhet längs väg 52 för att öppna upp 
området"). 
 
Per Holm (KD) föreslår att samma mening behålls.  
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Stefan Svensson (S) förslag mot bifall till Per Holms (KD) förslag. 
 
Ordföranden finner att den sista meningen i förslaget till yttrande ska strykas. 

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

Reservationer 
Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad (C) och Joel Falk (C) 
reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14 § 83 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna informerar om deras kontakter med verksamheterna. 
 
Elisabeth Berglund och Erik Jönsson var på Norrgården den 8 september. De träffade 
personal från Smeden och Norrgården. De diskuterade förskolebeläggning, fördelning 
förskollärare-barnskötare, fick information om organisationen. Bilden är att föräldrarna 
är nöjda. 
 
Christina var på sommaravslutning för Tallängens och Romarebäckens skolor vid 
Kumlasjön, vilket var trevligt. 
 
Stefan Svensson påminner om uppdraget kring skolskjutsar. Temadiskussionen nästa 
sammanträde kommer att handla om skolskjutsar. Skolskjutssamordnaren deltar då. 

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 2011-09-14 § 84 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget inom barn 
och utbildningsförvaltningen. 
 
Regeringen har idag har aviserat att deras budgetproposition 2012 innehåller satsningar 
för 120 miljoner kronor till förskolans utveckling under en treårsperiod. Propositionen 
ska även innehålla satsningar för 3,8 miljarder kronor för fortsatta 
karriärutvecklingsmöjligheter inom skola och förskola. 
 
Under hösten kommer ledningsgruppen att arbeta med följande huvudområden: 
Rektorsområdenas omfattning och struktur (hela läsåret) 
Läraravtalet (organisation, tidsanvändning etc.) 
Implementering av nya styrdokument 
 
Vissa elever har extremt stora behov av stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten bör 
kunna användas i högre utsträckning.  
 
Pågående rekryteringar: 
Förvaltningsekonom 
Rektorer  
Skolpsykolog (slutförs sannolikt inom kort) 
Specialpedagog 

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 2011-09-14 § 85 Dnr  

Regionalt samarbete 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om pågående regionalt samarbete. 
 
Sydnärkekommunerna arbetar tillsammans utifrån Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
samt uppdrag från kommuncheferna kring fyra målområden: 
1. Pedagogiskt ledarskap 
2. Kvalitet i förskola 
3. Framgångsrika skolor 
4. Måluppfyllelse 
 
Genom det regionala samarbetet startas en rektorsrekryteringsutbildning i september.  
30 personer i Sydnärke och Örebro, varar 7 från förskola/skola i Kumla, kommer att 
delta.  
 
Det är viktigt att fortsätta på samarbetet från Kumlagården, Åsa. Förvaltningen arbetar 
med planering för detta.  

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 2011-09-14 § 86 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
86/11-114/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs./fritidshemsplats Bun 2008-01-
30 § 8, 2011-08-25  Mait Walderlo 
115/11 Skolpliktens senare upphörande SL 7:13, 2011-08-19 Viktoria Holmgren 
116/11-122/11 Skolskjuts pga. Särskilda skäl, SL 11:31, SL 10:32, 2011-08-25   Mait 
Walderlo 
123/11 Plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg 2:a kap 9 § skollagen, 2011-08-25 
Maud Frimodig 
124/11 Inskrivning i grundsärskolan skollagen 3 kap 4 § SFS 1992:598, 2011-06-01 
Maud Frimodig 
125/11 Inskrivning i grundsärskolan skollagen 3 kap 4 § SFS 1992:598,2011-06-01 
Maud Frimodig 
126/11 Anpassad studiegång Grf 5:10, 2011-06-09 Gunilla Kalmnäs 
127/11 Senareläggning av skolpliktens upphörande SL 7:13 Viktoria Holmgren 
128/11 Senareläggning av skolpliktens upphörande SL 7:13 Viktoria Holmgren 
129/11 Beslut om avstängning från barnomsorgs./fritidshemsplats Bun 2008-01-30 § 8, 
2011-08-25  Mait Walderlo 
130/11 Anpassad studiegång Grf 5:10 
 
Allergipolicy 
Sociala rådets arbetsutskott beslutade att skicka den här skrivelsen vidare till Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Angående införande av Allergipolicy för förskola, skola och fritidshem. 
I en skrivelse från Astma- och allergiförbundet påtalas behovet av en levande 
Allergipolicy för förskolor, skolor och fritidshem. Skolmiljön måste anpassas så att alla 
kan delta på så lika villkor som möjligt. 
 
Information från Kommunal och Lärarförbundet 
Se förskolans hela uppdrag. Kommunal och Lärarförbundet välkomnar den nya 
skollagen och den reviderade läroplan för förskolan som togs i bruk 1 juli 2011. 
Båda fackförbunden tycker det är positivt att roller och uppdrag för förskolechefer, 
förskollärare och barnskötare tydliggörs med utgångspunkt i de nya styrdokumenten. 
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Meddelanden, forts 
 
Nättidning från 7 c, Vialundskolan 
Klass 7c på Vialundskolan har gjort en nättidning om vad ungdomarna anser vara 
hållbart för framtiden. 
Mentorer: Erica Rosenkvist och Maria Söderberg 
Blogg: fröken Rosenkvist 
Länk: htpp://frokenrosenkvist.blogspot.com72011/htppissuu.html 
 
Krav om omedelbart stopp för all trådlös teknik i skolor 
Utskick som handlar om trådlös teknik och hälsorisker samt en skrift: Strålande tillvaro 
Kalle Hellberg  
Maxicom 
Kommunikationselektronik AB 
 
Kurser och utbildningar 
Göteborgs universitet anordnar konferens: Dags för en god ljudmiljö i förskola och 
skola 
När: torsdagen den 17 november 
Lokal: Wallenbergssalen, Konferenscentrum Wallenberg 
Medicinaregatan 20 a, Göteborg 
Anmälan agneta.agge@amm.gu.se 
 
PwC utkommer med fyra informationsbrev per år om  
Utbildning & Lärande 
Här förmedlas aktualiteter och intressanta uppdrag. 
Följ länken nedan och läs bl.a. om ett uppdrag i Hudvikvalls kommun. 
http://www.pwc.com/se/kommuner/vi-fick-god-hjalp-av-PwC-att-starta-vart-
omstallningsarbete.jhtml 
 
PWC håller kurser i: 
Effektiva sammanträden för ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser 
När: 4-5 okt 
Var: Stockholm 
 
Hantering av offentlighetsprincipen 
När: 26 oktober i Göteborg  
17 november i Stockholm 
 
Unik utbildning för nämnder 
Skräddarsydd utbildning till din egen nämnd 
Kontakta www.sinecurajuridik.com 
SineCura Juridik 
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Meddelanden, forts 
 

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

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

 
 

 

 


