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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 31 Dnr BUN 2012/532 

Medborgarförslag syskonförtur i barnomsorgen 

Ärendebeskrivning 

En vårdnadshavare har inkommit med ett medborgarförslag om att införa syskonförtur i 

förskolan. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 

 

Förslagsställaren deltar under ärendet och yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande över medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande över medborgarförslaget och 

anser det besvarat. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande över medborgarförslaget och 

anser det besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 32 Dnr BUN 2013/90 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i 

förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 33 Dnr BUN 2012/147 

Reviderad resursfördelningsmodell 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 30 januari 2013, § 2, uppdrog barn- och utbildningsnämnden åt 

förvaltningen att om möjligt införa andra nyckeltal, exempelvis pedagogiskt nyckeltal, i 

modellen. 

 

Förvaltningens synpunkter framgår av medföljande handling.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade resursfördelningsmodellen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Marie Eriksson (S) förslår barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till 

nämndens sammanträde den 24 april 2013. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till nämndens sammanträde den 24 

april 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 34 Dnr BUN 2011/494 

Internkontrollplan 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, anta 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 

att kommunstyrelsen och nämnderna skall anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska följas upp årligen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av intern kontrollplan för 2012. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av intern kontrollplan för 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 35 Dnr BUN 2013/101 

Reviderade riktlinjer för godkännande samt tillsyn av fristående 
förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog åt förvaltningen den 25 april 2012, § 32, att ta 

fram riktlinjer för tillsyn av ev. enskild barnomsorg som godkänts av Kumla kommun. 

Det har även funnit ett behov av att se över och revidera befintliga riktlinjer för 

godkännande av enskild barnsomsorg.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade riktlinjer för godkännande 

samt tillsyn av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade riktlinjer för godkännande 

samt tillsyn av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 36 Dnr BUN 2013/94 

Informationsärende: pedagogiska ledare i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen kommer att förändra organisationen i förskolan. I ett första steg kommer 

pedagogiska ledare att införas som tillsammans med förskolechefen ska utveckla och 

driva verksamheten framåt.   

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 2013-03-20 § 37 Dnr BUN 2013/100 

Fyllnadsval kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om reviderade kontaktpolitikerområden 

vid sammanträde den 12 december 2012, § 87, med anledning av den nya 

skolledarorganisationen. Val till kontaktpolitiker för Kulturskolan och Naturskolan 

förrättades dock inte. Eftersom det är önskvärt att dessa verksamheter också har egena 

kontaktpolitiker bör fyllnadsval göras. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer 

1. Marie Eriksson (S), Mohammed Hassan (S) och Per-Arne Mårstad ( C ) till 

kontakpolitiker för Kulturskolan och  

2. Stefan Svensson (S) och Per Holm (KD) till kontaktpolitiker för Naturskolan.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer 

1. Marie Eriksson (S), Mohammed Hassan (S) och Per-Arne Mårstad ( C ) till 

kontakpolitiker för Kulturskolan och  

2. Stefan Svensson (S) och Per Holm (KD) till kontaktpolitiker för Naturskolan.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 38 Dnr BUN 2012/506 

Skolhälsovårdens kvalitetsledningssystem - 
patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 12 december 2012, § 80, uppdrog barn- och utbildningsnämnden 

till förvaltningen och skolhälsovården att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Förslag 

till sådan är nu upprättad.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till patientsäkerhetsberättelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till patientsäkerhetsberättelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 39 Dnr BUN 2013/92 

Folkhälsoplan 

Ärendebeskrivning 

Utifrån prioriterade områden i Kumla kommuns folkhälsoplan har förvaltningen tagit 

fram förslag på folkhälsoplan för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till folkhälsoplan för barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till folkhälsoplan för barn- och 

utbildningsförvaltningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 40 Dnr BUN 2013/117 

Begäran om ändrad investerings- och driftsbudget 2013 

Ärendebeskrivning 

En av paviljongerna på förskolan Trädgården fuktskadades i början av året pga en 

vattenläcka. Förvaltningen presenterar en beräkning över kostnaden för att ersätta den 

fuktskadade paviljongen med annan paviljong samt utöka antalet förskoleplatser på 

förskolan Trädgården.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. begär utökat investeringsutrymme från kommunstyrelsen för 2013 med 11 250 tkr, 

och  

2. begär utökat driftsanslag från kommunstyrelsen för hyra och fastighetsskötsel från 

augusti med 405 tkr avseende Trädgården och för Borgen 2 med 89 tkr. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. begär utökat investeringsutrymme från kommunstyrelsen för 2013 med 11 250 tkr, 

och  

2. begär utökat driftsanslag från kommunstyrelsen för hyra och fastighetsskötsel från 

augusti med 405 tkr avseende Trädgården. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. begär utökat investeringsutrymme från kommunstyrelsen för 2013 med 11 250 tkr, 

och  

2. begär utökat driftsanslag från kommunstyrelsen för hyra och fastighetsskötsel från 

augusti med 405 tkr avseende Trädgården. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 41 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

 

Skolinspektionen har idag varit på besök och träffat förvaltningschef, ställföreträdande 

förvaltningschef/planeringsledare, kommunstyrelsens ordförande, barn- och 

utbildningsnämndens ordförande, vice ordförande och gruppledare samt Vialundskolans 

rektorer med anledning av den tragiska händelsen på Vialundskolan. Skolinspektionen 

kommer att genomföra en riktad tillsyn mot Vialundskolan gällande trygghet och 

studiero samt styrning och ledning. Båda parter nöjda med dagens samtal. 

Förvaltningschefen informerar vidare om mediebevakningen, hanteringen etc med 

anledning av händelsen.  

 

På förvaltningskontoret är situationen besvärlig på grund av sjukskrivningar, kommande 

pensionsavgångar och kommande föräldraledighet. Stöttning behövs från 

ekonomikontoret, KLK och personalavdelningen. 

 

Rekrytering av skolläkare går bra. Referenstagning pågår. Skolläkaren kommer att 

förstärka det förebyggande arbetet kring elevers hälsa ytterligare.  

 

Planeringsledare Rolf Östman informerar om resultatet av valen av förskoleklass och 

skolår 6. Sammanställningen visar att många vårdnadshavare önskar Hagaskolan när det 

gäller F-klass och Skogstorpsskolan när det gäller skolår 6.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att 

utreda ansvarsfrågor och gränsdagningsfrågor inom it-området. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. uppdrar till förvaltningen att utreda ansvarsfrågor och gränsdagningsfrågor inom it-

området enligt Per Holms (KD) förslag och 

2. lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 42 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande respektive 

kontaktområde. 

 

Rosita Strömberg, Per Holm och norra upptagningsområdets rektorer och förskolechefer 

träffades på Hagaskolan den 15 mars. Mycket av det som diskuterades handlade om det 

som hänt på Vialundskolan och det var en konstruktiv och god dialog. 

 

På KUP-dagen den 2 april deltar Erik Jönsson och Christina Örnebjär på en föreläsning 

på Tallängen. 

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 2013-03-20 § 43 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut  
61/13- 78/13 Avstängning från plats i förskola, BUN 2008-01-30, 8 §, Mait Walderlo, 

2013-02-11 

       

79/13 – 85/13 Inskrivning i grundsärskolan, Skollagen 7 kap SFS 2010:800, Maud 

Frimodig, 2013-02-05 

 

86/13 - 89/12 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl, SL 10:32, Mait Walderlo, 2013- 

01- 21  

             

90/13 - 107/13 Avstängning från plats i fritidshem, BUN 2008-01-30, 8 §, Mait 

Walderlo, 2013-02-11 

 

108/13-124/13 Avstängning från plats i förskola, familjedaghem och fritidshem, BUN 

2008-01-30 Mait Walderlo, 2013-03-11 

 

125/13-128/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl, SL 10:32 Mait Walderlo, 

2012-11-29-2013-02-10  

 

129/13-130/13 Nedsättning eller befrielse från avgift för plats i förskoleverksamhet, SL 

8:16, Mait Walderlo, 2012-11-9, 2012-12-27 

 

131/13-134/13 Undervisning av medföljande lärare på annan skolenhet, SL 5 kap § 13 

samt SL 7 kap § 21, Lena Karlsson, 2013-02-18 

 

135/13-139/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl, SL 10:32 Mait Walderlo 2013-

02-2626, 2013-02-28 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 44 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälning till Skolinspektionen 
Anmälning mot Vialundskolan (2013/76). Förvaltningen har yttrat sig i ärendet.  

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens beslut 

Dnr KS 2012/1098 

Rikard Malmqvist är godkänd av kommunstyrelsen som politisk lärling i barn- och 

utbildningsnämnden under perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2013. Handledare är 

Marina Andersson. 

 

Dnr KS 2012/1121 

Ulla Lundholm är tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens interna 

arbete samt krisledningsstaben i sex månader från 1 februari 2013 dock längst till ny 

kommundirektör tillträtt. 

 

Thage Arvidsson är tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens externa 

arbete i sex månader från 1 februari 2013, dock längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Malin Holm är tillförordnad personalchef i sex månader från 1 februari 2013, dock 

längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Dnr KS 2012/1037 

Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i dokumentet ”Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter i Kumla kommun” innebärande att orden 

delegerar/delegerad/delegerats i förekommande fall byts ut mot orden 

fördelar/fördelad/fördelats.  

Kommunstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och 

utbildningsförvaltningen, exklusive gymnasieskolan, till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Dnr KS 2013/164 

Kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheterna till samarbete med kommuner i 

Indien och Kina gällande bland annat vatten och avlopp, utbyte mellan skolor, 

administration och IT-användning i skolan. 

 

Kommunen kommer därför att ta fram ett s.k. Letters of intent, en avsiktsförklaring, 

gällande eventuellt samarbete. 

 

Dnr 2013/272 

KSAU beslutar att utse Kristin Edström till tillförordnad administrativ chef för perioden 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

16 mars 2013 - 31 augusti 2013. 

 

Tackkort 
Annika Hallberg och Lennart Eriksson tackar för blomsteruppvaktningen de fick när de 

slutade som kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande. Fotografiet från 

avtackningen finns på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


