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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 1 Dnr BUN 2012/53 

Årsredovisning 2011 

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 controller/ekonom Johan Carsbrant 

presenterar muntligen gällande arbete med nämndens årsredovisning 2011.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar bokslut 2011 med justeringen att skolinspektionens 

tillsyn förs in under rubriken viktiga händelser samt att ramutökningen på åtta miljoner 

kronor tydliggörs i bokslutsrapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 2 Dnr BUN 2012/57 

Sommarverksamhet, förskola/fritidshem 2012 

Ärendebeskrivning 

Planeringsledare Lise Lott Broman Huss presenterar ett förslag för årets 

sommarverksamhet för fritidshem och förskola.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag enligt skrivelse.  

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag i skrivelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 3 Dnr BUN 2011/300 

Ansökan bedriva förskola i privat regi, förskolan Plantan 

Ärendebeskrivning 

En reviderad upplaga av ansökan om godkännande att bedriva enskild 

förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen 2a kapitlet § 13-14 inkom till 

barn- och utbildningsförvaltningen 20 december 2011. 

 

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. 

 

Planeringsledare Lise Lott Broman-Huss och vik. utredningssekreterare Caroline Foglé 

presenterar underlag i form av arbetsmaterial.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner ansökan från förskolan Plantan att bedriva enskild förskoleverksamhet i 

Kumla kommun och 

2. beslutar att förskolan Plantan har rätt till bidrag. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
 

Stefan Svensson (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Per Holm (KD) yrkar att arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt förslag till beslut.  

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

förslag från Stefan Svensson (S). 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Reservationer 
 

Per Holm (KD) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Per Holms 

yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Efter förtydligande gällande ägarform har ansöksställarna uppgett att de kommer att 

driva verksamheten i form av ett personalkooperativ. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. godkänner ansökan från förskolan Plantan att bedriva enskild förskoleverksamhet i 

Kumla kommun och 

2. beslutar att förskolan Plantan har rätt till bidrag 

3. samt under förutsättning att verksamheten bedrivs i form av ett personalkooperativ. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 4 Dnr BUN 2012/58 

Barn- och utbildningsnämndens mål 2012 

Ärendebeskrivning 

Under den nämndgemensamma måldagen den 16 januari med gymnasienämnden 

diskuterades prioriterade områden för 2012 som i det fortsatta arbetet ska bearbetas för 

förslag till nämndmål för beslut vid nämndsammanträdet.  

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar muntligen för arbetsprocessen för 

barn- och utbildningsnämnden mål för 2012.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till nämndmål för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden 
 

Oppositionen genom Per Holm (kd) yrkar att ärendet återremitteras, att samtliga partier 

träffas för att ta fram gemensamma mål som svarar upp på kritiken från 

skolinspektionen samt att beslut om målskrivning tas vid marsnämnden.  

 

Majoriteten genom Stefan Svensson (s) yrkar bifall till förslag till beslut.  

 

Propositionsordningen godkänns.  

Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att ärendet beslutas enligt förslag 

till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till mål för barn- och utbildningsnämnden 

2012.  

 

Reservationer 
 

Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Christina Örnebjär (FP), Marina Andersson (M) 

och Elin Riberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 5 Dnr BUN 2012/56 

Samråd gällande detaljplan Fabrikören 4 

Ärendebeskrivning 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag till yttrande över plan- 

och byggavdelningens samrådsförlag gällande detaljplan Fabrikören 4 på 

Magasinsgatan 4. 

 

Detaljplanens syfte är att medge ändrad användning för Fabrikören 4. För att 

bygglov med nya ändamål (bland annat familjecentral) ska kunna beviljas måste 

detaljplanen ändras. Den idag gällande detaljplanen från 1985 tillåter småindustri och 

handel. Planförslaget finns tillgängligt på Turistbyrån i Stadshuset och på kommunens 

bibliotek samt på kommunens hemsida www.kumla.se under Kumla kommun, Bygga & 

bo, Samhällsplanering, Detaljplaner. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 6 Dnr BUN 2012/79 

Samråd gällande detaljplan Kv. Örnen 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge Sveas Bageri möjlighet att anlägga parkeringsplatser i 

anslutning till det befintliga bageriet i Kv. Örnen. 

Planområdet är beläget i centrala Kumla väster om järnvägen och gränsar till Sturegatan 

och Stenevägen. Planområdets areal är ca 6000 m². 

 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.kumla.se under Kumla 

kommun, Bygga & bo, Samhällsplanering, Detaljplaner. Samrådstiden är från och med 

den 6 februari till och med den 27 feb 2012. 

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag till yttrande över 

detaljplan Kv. Örnen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 7 Dnr BUN 2011/448 

Motion - angående forskningsbaserad undervisning 

Ärendebeskrivning 

Den 19 september 2011 vid kommunfullmäktiges sammanträde, § 119, inkom Per Holm 

(KD) med en motion gällande forskningsbaserad undervisning i Kumla kommuns 

skolor. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt barn- och utbildningsnämnden att 

besvara motionen.  

 

Motionären ger tre förslag vilka är, att utse lämplig skolenhet som ges möjligheter att 

helt arbeta forskningsbaserat enligt motionen, att skolenheten blir kommunens 

modellskola för fortsatt arbete med forskningsbaserad utbildning.  I det arbetet också 

söka samverkan med Örebro universitet. 

 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar förslag till yttrande samt 

2. föreslår kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till 

yttrande samt anse motionen som besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden  
 

Opposition genom Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Majoriteten yrkar på antagande av förslag till yttrande över motionen samt att 

kommunfullmäktige föreslås anta yttrande samt anse motionen som besvarad. 

 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att förslag till yttrande över motion ska antas samt att kommunfullmäktige föreslås anta 

yttrande samt anse motionen som besvarad.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar förslag till yttrande samt 

2. föreslår kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till 

yttrande samt anse motionen som besvarad.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 
 

Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Christina Örnebjär (FP), Marina Andersson (M) 

och Elin Riberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 8 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i 

förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 9 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Beslut i delegation 
1/12-5/12 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32 Mait Walderlo  

 

Information 
6/12 Barbro Halling (S) har efter egen begäran entledigats uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige, KF 2012-01-24, §8. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-15 § 10 Dnr  

Kontaktpolitiker informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om det aktuella läget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.  

 


