
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2011-10-26 

 
Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-10-26, klockan 14:00 – 16:50 
  
Beslutande Stefan Svensson (S) Eva Palmqvist (S) 
 Marie Eriksson (S) Per Holm (KD), §§ 87-96 
 Andreas Brorson (S), §§ 87-96 Marina Andersson (M) 
 Barbro Halling (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Mohammed Bahram Hassan (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Elisabeth Berglund (V)   
   
Närvarande, ej tjg ers Rosita Strömberg (S)   
   
Övriga Walderlo, Mait 

Förvaltningschef  
Maria Persson 
Förvaltningsekonom 

 Lisa Broman-Huss 
Planeringsledare 

Elsa Andersson 
Personalhandläggare 

 Caroline Foglé, 
vik. Utredningssekreterare 

Suada Mesic 
Skolskjutssamordnare, § 97 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 87-97 
 Caroline Foglé  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson (S) 

 
Justerare ...................................................... 
 Marina Andersson (M) 

 
Anslag/Bevis 
Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2011-10-26 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-11- Datum för nedtagande 2011-11- 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 

Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 87 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om den aktuella situationen inom 
förvaltningen.  

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 2011-10-26 § 88 Dnr BUN 2011/421 

Ekonomisk rapport för september 

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 förslag till beslut.  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 89 Dnr BUN 2011/281 

Föräldraenkät förskola 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har som mål i budget för 2011 att mer än 90 % av föräldrarna till 
barn i förskolan ska vara nöjda med förskolans verksamhet. Med anledning av det 
genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar med barn i förskolan under våren 
2011. 
 
Uppföljningen ingår i det kvalitetssystem som barn- och utbildningsnämnden fattade 
beslut om vid sammanträde den 15 december 2010, § 107.  Förskolecheferna har därför 
inkommit med redovisningar av analyserna av sina verksamheters resultat och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en kommunövergripande 
sammanställning.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar redovisningarna.  

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

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 90 Dnr BUN 2011/295 

Föräldraenkät fritidshem 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har som mål i budget för 2011 att mer än 90 % av föräldrarna till 
barn i skolbarnomsorgen ska vara nöjda med skolbarnomsorgens verksamhet. Med 
anledning av det genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar med barn i 
fritidshemmen under våren 2011. 
 
Uppföljningen ingår i det kvalitetssystem som barn- och utbildningsnämnden fattade 
beslut om vid sammanträde den 15 december 2010, § 107.  Rektorerna har därför 
inkommit med redovisningar av analyserna av sina verksamheters resultat och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar skriftligen en 
kommunövergripande sammanställning.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar redovisningarna. 

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

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 91 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 september 2011, § 79, att förlänga 
utredningsuppdraget till arbetsutskottet den 12 oktober 2011. 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Stefan Svensson (S) föreslår att förändringar inom befintlig verksamhet undantaget 
Lillskolan samt Kajutan ges i uppdrag till förvaltningen att genomföra. Samt att uppdra 
åt förvaltningen att fortsätta utredningen kring andra lösningar genom prefabricerade 
lokaler samt lokaler utanför Kumla kommuns befintliga fastighetsbestånd. 
 
Oppositionen genom Per Holm (KD) föreslår tillägget att fortsätta och/eller uppta 
förhandlingar med privata aktörer.  
 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo lyfter frågan kring ökade kostnader i 
internbudget genom utökad förskoleverksamhet och efterfrågar diskussion kring 
problematiken vid nästa nämndsammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna förändringar inom befintlig 
verksamhet undantaget Lillskolan och Kajutan,  
 
2. samt att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utredningen kring andra lösningar genom 
prefabricerade lokaler samt lokaler utanför Kumla kommuns befintliga 
fastighetsbestånd. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Reservationer 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 92 Dnr BUN 2011/404 
Information om Skolverkets kommunblad med jämförelsetal 
2010 

Ärendebeskrivning 
Skolverket inkom den 16 september 2011 med Kommunblad för verksamhetsåret 2010. 
I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av de senast publicerade 
jämförelsetalen. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket 
som helhet. 
 

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

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

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 93 Dnr BUN 2011/426 

Remiss - rätt fart i staden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden inkom den 28 september 2011 med tekniska kontorets 
remiss ”Rätt fart i staden”. 
 
Från maj 2008 är det möjligt att skylta hastighetsbegränsningar i steg om 10 km/h. 
Syftet med programmet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till 
de trafikpolitiska målen samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser. 
Därigenom ska mål avseende trafiksäkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och regional 
utveckling stödjas. Tekniska kontoret har med hjälp av handboken "Rätt fart i staden" 
gjort en kartläggning och översyn av kommunens tättbebyggda områden. Utifrån detta 
har ett förslag tagits fram angående nya hastighetsgränser. 
 
Synpunkter skickas senast den 4 november 2011 till miljö- och byggnadskontoret. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande till remiss "Rätt fart i 
staden". 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande till remiss "Rätt fart i 
staden". 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 94 Dnr BUN 2011/448 

Motion - angående forskningsbaserad undervisning 

Ärendebeskrivning 
Per Holm (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en motion 
angående forskningsbaserad undervisning där han föreslår att kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen 
 
- att utse lämplig skolenhet som ges möjligheter att helt arbeta forskningsbaserat enligt 
motionen, 
 
- att skolenheten blir kommunens modellskola för fortsatt arbete med forskningsbaserad 
utbildning, 
 
- att söka samverkan med Örebro universitet i detta arbete. 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att bereda 
ärendet och lämna förslag på besvarande av motionen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att bereda 
ärendet och lämna förslag på besvarande av motionen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 95 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Angående Kids2Home:s ansökan om enskild förskoleverksamhet  
 
Mottagningsbevis ej inkommet, beslut samt besvärshänvisning ej hämtat av representant 
från Kids2Home.  
 
Anmälan av beslut i delegation 
 
Förändrad attestförteckning  
131/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32, 2011-09-05 Mait Walderlo 
132/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 11:31, 2011-09-23 Mait Walderlo 
133/11 – 134/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32, 2011-09-23 Mait 
Walderlo 
135/11 - 137/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32, 2011-09-05 Mait 
Walderlo 
138/11 – 139/11 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg, 14 kap 6 §, 2011-
05-10  Hans Melin 
140/11 - 141/11 Anmälan av beslut i delegation, GrF 5:13, 2011-02-22 Maj-Britt 
Jonsson 
142/11 - 171/11 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats/fritidshemsplats Bun 
2008-01-30 § 8, 2011-09-28 Mait Walderlo 
172/11 Anmälan av beslut i delegation, SL 2010:800 Kap 24 20§, 2011-09-30 Viktoria 
Holmgren 172/11 
173/11 Anmälan av beslut i delegation, SL 14:6, 2011-10-06 Catharina Lindvall 
Scharmer 
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-20 Dnr KS 
2011/577 
 
Återrapportering av utredningsuppdrag angående översyn av hur ersättningen för 
nyttjande av kommunens idrottshallar (motsvarande) fungerar och hur standarden på 
inventarierna bibehålls/förbättras. 
 
Utbildningar och kurser 
 
Utbildning av nyanlända elever 
Föreläsning blandat med workshop. 
Tid 30 november – 1 december  
Plats: Växjö 
Anmälan senast 1 november 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Regionförbundet södra Småland 
Ann-Britt Gustafsson 
Ann-britt.gustafsson@rfss.se 
 
Konferens: Sociala medier i offentlig sektor 
När: 15-16 november 
Var: Scandic Järva krog, Stockholm 
Anmälan: Kundservice@confex.se 
Anmälningskod EES 
 
En tidning från Specialpedagogiska skolmyndigheten: Lika värde 
Tema lärarnas lärande 

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 2011-10-26 § 96 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar förvaltningens aktuella läge.  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 § 97 Dnr  

TEMA - Skolskjuts 

Ärendebeskrivning 
Skolskjutssamordnare Suada Mesic föredrar gällande skolskjutsfrågor.  

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Behövs en inventering av vägnätet i kommunen, hänskjutning till nästa 
nämndsammanträde för vidare diskussion. 

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

 
 

 

 


